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Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro 

Exercício: 2018 
 
 

1. Introdução 

 
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos 

procedimentos de verificação e analise seguindo o Plano Anual de Auditoria Interna de nosso 

Município – PAAI 2018, que evidencia vários itens a serem analisados conforme um cronograma 

estabelecido.  

 

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos sofrem alterações 

em função de fatores que inviabilizam a sua realização na data estipulada como: trabalhos 

especiais, treinamentos e cursos, atendimento ao Tribunal e outros órgãos de controle externo, 

assim como atividades não previstas. 

 

 

1. Auditorias e outros procedimentos realizados 
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Processos 
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Folha de 

Pagamento 

003029/2018 - Folha de Pagamento de Pessoal da 
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executivo Municipal de Santa Teresa-
ES. 
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Pagamento de 
Servidores da 

Prefeitura 
Municipal ref. 

2017 

- Acumulação de 
Cargos, Empregos 

e Funções 
Públicas; 

 
- Vale 

Alimentação; 
 

- Horas Extras 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
A presente auditoria fundamenta-se no processo número 3029/2018, visando atender ao Plano 

Anual Auditoria Interno (PAAI) relativo ao exercício de 2018, realizando análise da conformidade 

da Folha de Pagamento do Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal 

de Santa Teresa, com a finalidade de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, 

economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos 

praticados. 

 
Os trabalhos de auditoria serão desenvolvidos ao longo do ano divididas em fases. Nesta primeira 
fase serão analisados os seguintes pontos: 
 
 Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas; 
 
 Vale alimentação; 
 
 Horas extras. 

 
 

1.1 OBJETIVOS: 
 
O objetivo deste relatório é certificar a regularidade dos atos praticados pela administração 

relativos a acumulação de cargos, ao pagamento de horas extras e vale alimentação. 

 
 
1.2 METODOLOGIA: 
 
Os trabalhos foram realizados ao longo do exercício de 2018, utilizando 

procedimentos e técnicas de inspeção para a consecução dos objetivos pretendidos, em especial: 

testes de observância e testes substantivos, englobando a conferência de documentos e dados 

extraídos dos sistemas operacionais de informações, tais como (resumo mensal da folha de 

pagamento, legislação municipal, relatórios de pagamentos, etc). 

 

Os procedimentos e as técnicas de auditoria e inspeção utilizados foram aqueles definidos como o 

conjunto de averiguações que permitiram obter evidências ou provas suficientes e adequadas 

para analisar as informações, para a formulação e fundamentação das constatações e das 

recomendações, que depois de definidas foram levadas ao conhecimento do Chefe do Executivo 

Municipal e do auditado e/ou inspecionado. 

 
Ressaltamos que os trabalhos realizados não esgotam os achados que poderiam ser detectados 

em outras auditorias e/ou inspeções, se alterada a profundidade, a extensão dos procedimentos e 

a metodologia adotada. 
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2. RESULTADOS DOS EXAMES ESPECÍFICOS 
 
 
2.1 ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNCÕES PÚBLICAS 
 
2.1.1 Objetivo: 
 
Avaliar os controles administrativos relacionados às acumulações lícitas dos servidores da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa, principalmente quanto à análise da compatibilidade de 

horários, requisito fundamental à mantença da legalidade da acumulação. 

 

2.1.2 Vedação: 
 
O exercício de mais de um cargo público, em nível federal, estadual e municipal, abrangendo 

servidores públicos da administração direta, autárquicas, fundações públicas, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, regra geral, é proibido por força do art. 37, inciso XVI da 

Constituição Federal. 

 

2.1.3 Exceções: 
 
A própria Constituição, entretanto estabelece as seguintes exceções, no caso de comprovada 

compatibilidade de horário: 

 

a) de dois cargos de professor; 

b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e 

c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

 

Nestes três casos é preciso observar, primeiramente, se haverá compatibilidade de horário entre 

as instituições onde o servidor vai trabalhar, ou seja, as duas funções devem ser exercidas em 

horários distintos, sem prejuízo do número regulamentar das horas de trabalho de cada um, bem 

como do exercício regular das atribuições de cada cargo.  

2.1.4 Constatação: 
 
Foram encontrados 54 registros de 27 servidores na prefeitura com Duplo Vínculo oriundos do 

magistério, todos de dois cargos de professor com carga horária de 25 horas semanais, 

totalizando uma jornada de trabalho de 50 horas semanais conforme demonstrado abaixo: 

 

A verificação da compatibilidade de horários, para os cargos acumuláveis na atividade, deve ser 

aferida caso a caso, eis que a Constituição Federal não alude expressamente à duração máxima 

da jornada de trabalho. Via de regra, o TCU tem admitido como limite máximo a jornada de 

trabalho de 60 horas semanais (AC-0611-06/08-1, AC-0400-05/08-2). 
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Foi solicitado ao secretário de educação, por amostragem aleatória, cópia do livro/Ficha de 

controle de frequência com horários de entrada e saída dos respectivos funcionários e meses 

descritos abaixo:  

 

Nº NOME CARGO MÊS/ANO

1 CATHARINA ULIANA MAPP-III (SUPERVISÃO) JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

2 CATHARINA ULIANA MAPB-III JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

3 JULIANA MENEGATTI MARTINS PASOLINI MAPB-III - DT JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

4 JULIANA MENEGATTI MARTINS PASOLINI MAPB-III - DT JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

5 MARIZETE APARECIDA DALAPICOLA RIBEI MAPA III JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

6 MARIZETE APARECIDA DALAPICOLA RIBEI MAPP III - (SUPERVISÃO) JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

7 SANDRA MARCIA LEANDRO FURLANI MAPB-III - DT JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

8 SANDRA MARCIA LEANDRO FURLANI MAPB-III - DT JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

9 ZENEIDE MARIA ZANETTE MAPA III JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017

10 ZENEIDE MARIA ZANETTE MAPA III - DT JANEIRO-MAIO-DEZEMBRO / 2017  
 
 

Com base nos documentos levantados, na amostra selecionada, todos os servidores atenderam 
aos quesitos de acumulações lícitas conforme art. 37, inciso XVI da Constituição Federal. 
 

2.2 CONTROLE BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

2.2.1 Objetivo: 
Verificação do controle de concessão e do pagamento do auxílio-alimentação 

aos servidores, de acordo com a legislação vigente. 
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2.2.2 Constatação: 

 

O Benefício-Alimentação, de natureza indenizatória, será concedido a todos os servidores 

Municipais ativos de todas as secretarias, incluindo os contratados e os nomeados em Cargos de 

Comissão. 

 

Foram analisados por amostragem os servidores ativos que receberam o vale alimentação no 

exercício de 2017. 

 

Segundo a Lei 2.692/2017 art. 2º - “O valor do vale alimentação será de no mínimo R$ 120,00 

(cento e vinte reais) mensais, para cada servidor ativo, regulamentado por decreto do 

executivo”. 

 

Vale transcrever o que diz a Súmulas no STF nº 680 - O direito ao vale-refeição e ao auxílio-

alimentação não se estende aos servidores inativos. 

 

No período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2017, alguns servidores afastados/Licenciados 

ou demitidos listados abaixo, estão ainda recebendo o vale alimentação. Porém, com base na 

auditoria feita in loco no sistema de Recursos Humanos confrontado com extrato de pagamento 

fornecido pela empresa grupo greencard – empresa fornecedora do vale alimentação, não foi 

possível verificar de forma detalhada os motivos, período e justificativas dos afastamentos. 

Com o objetivo de verificar se esses servidores faziam jus ao recebimento do vale refeição, 

solicitamos a secretaria de recursos humanos o detalhamento das causas de afastamento de 

cada servidor para verificar sua legalidade. 

901200  CLAUDIA APARECIDA ELIAS BULIAN  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

901121  DIVALDO LUIZ FURLANI  Licença Para Tratamento de Saúde 

000748  
ELETICIA DE PAULA PISSAIA 
MARCILLINO  

Licença Para Tratamento de Saúde 

901001  ETILA HOFFMANN SCHAEFFER  Licença Para Tratamento de Saúde 

003668  EVANDRO RODRIGUES DA ROCHA  Licença sem Remuneração 

003126  FLAVIO HOMEM COUTO  Licença Para Tratamento de Saúde 

901362  GABRIEL CARLINI GUMIERO  Licença Para Tratamento de Saúde 

001671  GENI MISCHIATTI BERGER  Licença sem Remuneração 

000570  GEOVANA APARECIDA FAIAN ZIVIANI  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

003211  INGRID FAIAN DE LYRIO  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

901142  JOICE FELZ PINTO  Licença Para Tratamento de Saúde 

001435  JORDELINA PEREIRA LEITE  Licença Para Tratamento de Saúde 

901264  KARINA REBULI SILVA ROZADO  Licença Para Tratamento de Saúde 

000767  
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS 
ORTOLANI  

Licença Para Tratamento de Saúde 
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000657  NELSON FERNANDES CAMPOS  Licença Para Tratamento de Saúde 

900186  PATRICIA MARIA DA SILVA  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

901162  RACHEL APARECIDA LIMA  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

901270  SIDILEIA FAVERO GUIMARAES NETO  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

000942  SIMONE PEREIRA  Licença Maternidade 

001677  
VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO 
MAGRI  

Licença Para Tratamento de Saúde 

000786  ZENAIDE DUMER ANDRICH  
Licença Por Motivo de Doença na 
Família 

 

Foi identificado que já existem julgados que o vale alimentação é devido aos servidores, ainda que 

afastado em razão de férias, licença para tratamento de saúde, licença-prêmio, licença para 

capacitação ou treinamento sem deslocamento de sua sede, pois são considerados em efetivo 

exercício. 

 

Vejamos um caso concreto para fins de exemplo: 

Em julgamento unânime, a 2.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF1) - 

Processo n.º 0019381-72.2004.4.01.3400, decidiu pela legalidade do recebimento, por parte de 

servidores públicos federais, do auxílio-alimentação nos períodos de férias, licença para 

tratamento de saúde e licença capacitação. A decisão confirma sentença da 6.ª Vara Federal em 

Brasília/DF. 

 

A União, Insatisfeita, recorreu ao Tribunal Regional Federal 1º região alegando que o auxílio-

alimentação não integra a remuneração do servidor público, por se tratar de indenização devida 

apenas aos que estão em efetivo e real exercício de suas funções. Por isso, o benefício não 

deveria ser pago aos servidores licenciados ou em gozo de férias.  

 

Ao analisar o caso, o relator do processo no Tribunal, desembargador federal Candido Moraes, 

afastou o argumento. No voto, o magistrado reconheceu que o auxílio-alimentação é devido aos 

servidores civis dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional que estejam no 

“efetivo desempenho de suas atividades funcionais”.  

 

O magistrado explicou, contudo, que, de acordo com os artigos 97 e 102 da Lei 8.112/90 – com a 

redação dada pela Lei 9.527/97 –, o servidor público “está em efetivo exercício” ainda que 

afastado em razão de férias, licença para tratamento de saúde, licença-prêmio, licença para 

capacitação ou treinamento sem deslocamento de sua sede. 

 

Porém esse não é um entendimento geral e pacificado quanto ao tema. 
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O Parecer Consulta do TCE-ES nº TC-033/2004 formulado pela Câmara Municipal de Colatina 

aonde indaga a POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE TICKET-ALIMENTAÇÃO DURANTE 

A LICENÇA MATERNIDADE. 

 

Nos autos do Parecer Consulta o Consulente não vislumbra nenhum óbice à concessão do 

benefício de auxílio-alimentação a servidores em licença maternidade, tudo ficando a depender, 

portanto, da liberalidade e da disponibilidade financeira do ente ou órgão para dispor desta 

maneira. Relata ainda que a possibilidade ou não de fornecimento do auxílio-alimentação às 

servidoras em licença maternidade condiciona-se à existência de autorização expressa na lei 

ou nos regulamentos que o disciplinam. 

 

Com base no levantamento feito por esta auditoria foi enviado a Secretaria de Recursos Humanos 

o seguinte questionamento: 

  

a) “Com base na auditoria feita in loco em sistema de Recursos Humanos, não foi possível 
verificar de forma detalhada os motivos, período e justificativas dos afastamentos. Solicitamos que 
sejam atendidas as indagações acima, preferencialmente, que as respostas sejam corroboradas 
através documentos que comprovem, estando os servidores afastados, os motivos de ainda 
estarem recebendo o vale alimentação? 

 

Resposta: 

Para pagamento do vale alimentação, segue-se a orientação constante no processo protocolado 

sob o nº 14.230/2014 anexo e contrato de prestação de serviço nº 059/2014.  

Quanto ao fato de servidores em licença para tratamento de saúde, acompanhamento familiar, o 

Município utiliza o critério de não recebimento do mesmo quando superior a 15 dias de 

afastamento. Afastamentos relacionados no art. 129, art. 50 e art. 101 incisos II (adotante e 

paternidade), VIII e XI da Lei Municipal 1.800/2007, também não são descontados. 

Casos como licença prêmio, licença sem remuneração e licença maternidade não são concedidos. 

Ainda esclarecemos que tal situação é feita desta forma, porque também não há na configuração 

do sistema E&L, onde informado o afastamento de dias inferiores, seja calculado 

automaticamente, o que facilitaria o andamento do trabalho, pois o controle das situações acima 

mencionadas é feito manualmente. 

 

Quanto ao vale alimentação de dezembro de 2017, as informações foram enviadas no dia 

21/12/2017 e pago no dia 28/12/2017. Assim, servidores que entraram na licença maternidade 

entre os dias 18 a 31 de dezembro e tais informações não chegaram ao nosso conhecimento, 

receberam o vale alimentação normalmente. Diante do exposto, a decisão tomada pelo RH é que, 

após o servidor retornar as suas atividades, faz-se o estorno no valor do próximo vale 

alimentação.” 

 

Foi constatado que a Prefeitura Municipal encontra-se cadastrada no Programa de Alimentação 

do Trabalhador – PAT. 
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Segundo o PAT: “é facultada a continuidade de atendimento em todos os casos  suspensão e 

interrupção do contrato de trabalho, tais como: descanso semanal remunerado, férias, primeiros 

quinze dias de afastamento para tratamento de saúde, afastamento para gozo de benefícios 

previdenciários, suspensão para participação em curso ou programa de qualificação profissional. 

A Legislação permite também a continuidade de atendimento a trabalhadores dispensados, no 

período de transição para novo emprego, limitado a seis meses.” 

 

Conforme já descrito acima, a Legislação, inclusive alguns julgados, facultam ao ordenador de 

despesa a concessão do vale alimentação aos afastados, dependendo tão somente da 

disponibilidade financeira e normas que regulamente. 

 

Diante dos questionamentos feitos à secretaria de recursos humanos, entendemos não haver 

irregularidades quanto a concessão do auxílio alimentação, porém é importante destacarmos que 

o controle manual desse auxílio, não condiz com as melhores práticas de controle efetivo, 

podendo ocorrer falhas que muita das vezes serem impossíveis de se detectarem. 

 

Não obstante, esta Unidade Central de Controle Interno, buscando dar maior efetividade ao 

relatório e aos controles internos entramos em contato com a empresa administradora do sistema 

de Recursos Humanos – “E&L”, e questionamos quanto da possibilidade de controle via sistema 

dessas concessões e descontos no auxílio alimentação. Sendo nos informado que o sistema já 

possui tal alternativa, bastando parametrizar para que os controles sejam automáticos.  

 

 

2.3 PAGAMENTOS DE HORA EXTRAORDINÁRIA 
 
2.3.1 Objetivo: 
 

Verificar os pagamentos de horas extras sem respaldo legal a servidores, em especial os cargos 

em comissão, função gratificada, estagiários, pensionistas e afastados. 

 

2.3.2 Constatação: 
 

Inicialmente, entende-se que hora extra, hora suplementar ou hora extraordinária é todo período 

de trabalhado excedente à jornada contratualmente acordada para atender a situações 

excepcionais e temporárias. Podendo ocorrer antes do início, no intervalo do repouso e 

alimentação, após o período, dias que não estão no contrato (sábado, domingo ou feriado). Não 

se faz necessário o exercício do trabalho, mas estar à disposição do empregador ou de prontidão, 

configura-se como hora extra.  

 

No tocante à concessão de hora extra para servidores que ocupam cargos em comissão, 

entendemos não ser possível, tendo como base, o entendimento do próprio Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, Tribunais de Contas dos Estados, doutrina e jurisprudências dos Tribunais, 

conforme será analisado. 
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Eis o entender esposado pelo Conselho Nacional de Justiça: 

 

- A natureza dos cargos comissionados é de estreita proximidade, ampla 

confiança e até mesmo relação pessoal com a autoridade a que se está 

vinculado, nesse norte, o direito a percepção de horas extras não deve existir. 

 

- Ademais o controle de horário não ocorre ordinariamente, e se existe, se dá somente pela chefia 

imediata, não ensejando a fiscalização eletrônica dos horários de entrada e saída dos servidores. 

 

- O pagamento de horas extras pressupõe a prestação de labor diário que excede a jornada 

habitual de trabalho, ensejando, em contrapartida, retribuição pecuniária. Se não há, em regra, 

adequado controle de horário inviável resta o pagamento extraordinário. 

- Precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito 

Santo e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que se posicionaram a respeito do tema, 

entendendo que o pagamento de horas extras a servidores comissionados é incompatível. 

 

Posicionamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR – CARGO EM COMISSÃO – HORAS EXTRAS LABORADAS – 
ART. 19, § 1°, DA LEI N° 8112/90. 
I – Os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança não fazem jus a horas 
extraordinárias laboradas, porquanto, à luz do art. 19, § 1°, da Lei n° 8.112/90, tais servidores 
submetem-se ao regime integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que 
houver interesse da Administração. 
II – Apelação improvida. 

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul também já se manifestou quanto ao tema: 

 
EMENTA: CARGO EM COMISSÃO. CONSULTA. SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. 
PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. É impossível a remuneração por horas 
extraordinárias a servidores investidos em Cargo em Comissão, face à natureza do mesmo (art. 
37, inciso V, da Constituição Federal). (TCE-RS: 007782-02.00/01-6. Relator: Cons. Sandro 
Dorival Marques Pires. Data: 22/05/2002. Tribunal Pleno) 

 

Consoante se observa dos entendimentos acima expostos, os servidores ocupantes de cargos 

em comissão não podem perceber horas extras, pois tal procedimento é incompatível com a 

natureza do cargo que ocupam, haja vista que demanda dedicação em tempo integral, baseado 

em estrita relação de confiança. 

 

Visando atender ao plano de auditoria, esta unidade central de controle interno solicitou a 

Secretaria de Administração e Recursos Humanos através do processo 305/2018, acesso ao 

sistema integrado de Recursos Humanos com objetivo de levantar informações diretamente do 

sistema. 
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Foi retirado do sistema um relatório do exercício 2017 de todas as rubricas de horas extras 

encontradas no sistema de recursos humanos, referente aos cargos em comissão, função 

gratificada, estagiários, pensionistas e afastados da Prefeitura Municipal, constatando não haver 

pagamentos de horas extras nesse período aos referidos cargos. 

 

Foi analisado ainda a rubrica 00436 - HORA EXTRA-100% dos demais servidores, na qual 

apresentam 278 lançamentos, pagos a 81 servidores, totalizando R$ 72.797,42 e também rubrica 

00002 - HORA EXTRA-ESTATUTARIO, dos quais apresenta 309 lançamentos, pagos a 65 

servidores, totalizando R$ 92.952,60 no exercício de 2017. 

 

Foram solicitadas ao setor de recursos humanos amostras aleatórias de documentos e 

justificativas que deem veracidade ao pagamento dessas duas rubricas conforme demonstrado 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00436 - HORA EXTRA 100%

Nº MÊS/ANO
CÓDIGO 

FUNCIONÁRIO
NOME VALOR

Quant 

Horas Extras

1 dez/17 976 ADELSON JOSE VENTURINI 478,01R$     40

2 set/17 643 ADENILCIO JOSE MAGDALON 468,64R$     40

3 dez/17 969 ALTAMIRO JOSÉ EDUARDO 382,41R$     32

4 jul/17 1275 CLAUDECIR ALVES DA SILVA 358,51R$     30

5 nov/17 958 CLEIDSON DO NASCIMENTO 459,45R$     40

6 dez/17 726 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA 374,80R$     40

7 nov/17 4077 JOÃO CARLOS DA COSTA 374,80R$     40

8 dez/17 3750 JOSE CARLOS LEPPAUS 487,57R$     40

9 dez/17 652 JOSE TIAGO FURLANI 334,61R$     28

10 jul/17 901058 KAREN WALESKA LEPPAUS 782,06R$     40

11 dez/17 985 RAIMUNDO FILADELFO XAVIER 374,80R$     40

12 out/17 901193 REINALDO SCHAEFFER 299,84R$     32

13 dez/17 901187 SERGIO ZEFERINO WAGNER 206,14R$     22

14 dez/17 1659 VALDETE FERREIRA FRANÇA 382,41R$     32

15 nov/17 663 VANDERLEY ANDERSON FERREIRA 478,01R$     40

16 nov/17 1372 VERA LUCIA TAUFNER 239,00R$     20
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00002 - HORAS EXTRAS ESTATUTÁRIOS

Nº MÊS/ANO
CÓDIGO 

FUNCIONÁRIO
NOME VALOR

Quant 

Horas Extras

1 nov/17 215 ALVACIR BATISTA MENDES 411,81R$     40

2 nov/17 1365 ANGELO FRANCISCO FADINI 411,81R$     40

3 nov/17 2680 ANTONIO CARLOS PASSOS 428,45R$     40

4 dez/17 7900 ARNUBIA PEZENTE 872,57R$     40

5 dez/17 3560 CELIO GREGORIO 365,68R$     30

6 dez/17 954 DARCISA DAS GRAÇAS FRAGA 365,68R$     40

7 dez/17 1400 DELMO MILLI 380,45R$     40

8 dez/17 1410 FLAVIO ANTONIO MIGLIORELLI 437,02R$     40

9 out/17 3994 FLAVIO PAULO JACOMINI 382,41R$     32

10 out/17 3680 GESSONE COELHO LIMA 393,32R$     36

11 out/17 2205 HELDER ROLDI PEIXOTO 411,81R$     40

12 ago/17 761 JEOVANI FEU 478,01R$     40

13 ago/17 485 JOAO GUILHERME CARLINI 403,74R$     40

14 ago/17 4075 JOSE TADEU PRANDO 365,68R$     40

15 set/17 3881 JOSIANE APARECIDA DEGASPERI 312,81R$     30

16 set/17 3493 MARIA APARECIDA NOVELLI 365,68R$     30

17 set/17 195 SEBASTIAO CARLOS DEMUNER 386,58R$     38,3

18 set/17 21 VALDECIR ERDMANN 551,91R$     40

19 set/17 585 WANNIR SIQUEIRA FILHO 301,01R$     40

20 set/17 784 ZELIA FURLANI 414,44R$     34

 
 
 

00002 - HORAS EXTRAS ESTATUTÁRIOS

Nº MÊS/ANO
CÓDIGO 

FUNCIONÁRIO
NOME VALOR

Quant 

Horas Extras

1 nov/17 215 ALVACIR BATISTA MENDES 411,81R$     40

2 nov/17 1365 ANGELO FRANCISCO FADINI 411,81R$     40

3 nov/17 2680 ANTONIO CARLOS PASSOS 428,45R$     40

4 dez/17 7900 ARNUBIA PEZENTE 872,57R$     40

5 dez/17 3560 CELIO GREGORIO 365,68R$     30

6 dez/17 954 DARCISA DAS GRAÇAS FRAGA 365,68R$     40

7 dez/17 1400 DELMO MILLI 380,45R$     40

8 dez/17 1410 FLAVIO ANTONIO MIGLIORELLI 437,02R$     40

9 out/17 3994 FLAVIO PAULO JACOMINI 382,41R$     32

10 out/17 3680 GESSONE COELHO LIMA 393,32R$     36

11 out/17 2205 HELDER ROLDI PEIXOTO 411,81R$     40

12 ago/17 761 JEOVANI FEU 478,01R$     40

13 ago/17 485 JOAO GUILHERME CARLINI 403,74R$     40

14 ago/17 4075 JOSE TADEU PRANDO 365,68R$     40

15 set/17 3881 JOSIANE APARECIDA DEGASPERI 312,81R$     30

16 set/17 3493 MARIA APARECIDA NOVELLI 365,68R$     30

17 set/17 195 SEBASTIAO CARLOS DEMUNER 386,58R$     38,3

18 set/17 21 VALDECIR ERDMANN 551,91R$     40

19 set/17 585 WANNIR SIQUEIRA FILHO 301,01R$     40

20 set/17 784 ZELIA FURLANI 414,44R$     34  
 
 

Ausência de motivação suficiente e controle no pagamento de horas extraordinárias 
 
Base legal: Princípio da Eficiência esculpido no caput do Artigo 37 e Artigo 70, ambos da CF/88; 

Princípio do Interesse Público, constante do Artigo 32, e Princípio da Motivação Suficiente, 

proclamado no Parágrafo Segundo do Artigo 45, ambos da CE/89; artigos 62 e 63 da Lei 

4.320/64. 

 

Não existe atualmente na prefeitura um controle efetivo de horas trabalhadas, preferencialmente 

de forma eletrônica. A folha de pagamento é controlada através de fichas de frequências enviadas 

as secretarias para preenchimento – (QMP) Quadro de Movimentação de Pessoal. Além disso, as 

fichas de frequência enviadas não são inseridas no sistema, sendo impossível fazer qualquer tipo 

de cruzamento a fim de detectar possíveis falhas. Há que ressaltar o controle manual em livros de 
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frequência pela Secretaria de Educação, que a nosso ver, também não é o ideal, já que ponto 

manual é totalmente passível de fraudes e falsificações diversas. 

 

Além do mais, já houve determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – TCE, 

através do processo nº 042048/2016-7, aonde foi realizado uma auditoria pelo órgão sobre 

acumulação de cargos, empregos e funções públicas que o Município aprimore seus 

procedimentos relativos ao controle de aferição diária de frequências de seus servidores em geral 

e especificadamente aqueles da área da saúde, certificando da existência dos mesmos e que 

atendem a condições mínimas de identificação do servidor, de sua jornada de trabalho, local onde 

atua e do efetivo exercício de suas atividades (horário de entrada e saída). 

 

Frequentemente vemos reportagens na imprensa que falam sobre os problemas causados pela 

falta do ponto eletrônico no serviço público. Mesmo que essa não seja a realidade total do 

Município de Santa Teresa é preciso considerar que funcionários que faltam ou chegam 

frequentemente atrasados ao trabalho prejudicam o atendimento à população, causando prejuízo 

aos cofres públicos. 

 

Além disso o controle eletrônico pode reduzir os custos facilitando os cálculos e pagamentos das 

horas correspondentes trabalhadas, pois não será mais necessários lançamentos manuais, 

consequentemente redução de pessoal. 

 

No que se refere ao pagamento de horas extraordinárias, no levantamento feito constata-se falta 

das características básicas para a realização de hora extra, que são as justificativas adequadas 

em situações excepcionais e temporárias. 

 

Segundo a Lei nº 1.800/2007 - Estatuto dos servidores públicos do município de Santa Teresa: 

 
Art. 99 – Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 

situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, 

podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir, conforme se 

dispuser em regulamento. 

 
§ 1° - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia 

imediata que justificará o fato. 

 
As horas extras devem ser previamente autorizadas pela autoridade competente, bem como 

precedida de justificativa, devidamente encartada em processo administrativo da despesa para 

atender a situações excepcionais e temporárias. 

 

Porém o que foi constatado são pagamentos de horas extras, realizadas com habitualidade e 

sem justificativas plausíveis de excepcionalidade, documentos falhos ou incompletos, que 

não são capazes de comprovar, de forma clara e objetiva, que as horas extras criticadas 
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tiveram como finalidade atender a situações excepcionais e temporárias, não havendo 

demonstrado a efetiva necessidade de sobrejornada de trabalho.  

 

 

Hora extra não pode ultrapassar duas horas diárias 

 

Segundo artigo 99 da Lei nº 1.800/2007: 

 

Art. 99 – Somente será permitido serviço extraordinário para atender a 

situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, 

podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir, conforme se 

dispuser em regulamento. 

O trabalhador que ultrapassa a jornada normal fixada por lei, convenção coletiva, norma ou 

contrato individual de trabalho deve receber a chamada hora extra. Mas existem diversos 

requisitos para que elas sejam pagas.  

 

Foi questionada a Secretaria de Recursos Humanos da existência de Banco de Horas 

regulamentado no Município, sendo nos informado apenas a Portaria/CGAB nº 254/2016 que 

dispõe sobre o banco de horas de motoristas do transporte escolar até o mês de setembro 

de 2016. Não existindo qualquer outra portaria ou acordo que discipline o banco de horas. 

 

Conforme a legislação vigente, a duração normal do trabalho, salvo em casos especiais, é de oito 

horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, no máximo. No entanto, a jornada pode ser 

acrescida de até duas horas desde que tenha havido acordo entre empregado e empregador ou 

diante de norma coletiva, o que até a presente data não foram formalizados. 

 

Se houver necessidade imperiosa, esse período pode ser prorrogado, conforme explica o juiz do 

Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, Marcello Maia: 

"Já no artigo 61 da CLT, há a previsão de que as horas extras também podem ser exigidas do 

empregado na hipótese de necessidade imperiosa, seja por motivo de força maior, seja para 

atender a realização ou a conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar a 

presença do manifesto. Nesse caso, a prorrogação não pode ser superior a 12 horas a jornada 

total". 

 

Como se observa, há exceções, porém bem específicas, de necessidade imperiosa, que seja por 

motivo de força maior, não podendo ultrapassar a jornada de 12 horas.  

 

Há também que se destacar em alguns casos, por exemplo, os cargos de motorista de 

transporte escolar, o caráter reiterado e habitual da despesa em comento, chegando em alguns 

casos, o motoristas fazer mais de 09:00 horas extraordinárias por dia, iniciando suas atividades 

as 05:00 da manhã e largando as 23:15 da noite, totalizando 17:15 horas de jornada de trabalho 

em um único dia, de segunda a sexta, e as vezes até no sábado, sem descanso adequado, a 
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qual além estar totalmente fora das normas, esta colocando em risco a segurança dos alunos, 

situação que evidencia a falta do adequado planejamento pela Administração no manejamento do 

seu quadro de pessoal, assim como na demanda de serviços em diversas áreas. 

 

Segue abaixo alguns exemplos selecionados na amostra de servidores e sua respectiva 

quantidade de horas extras: 

 

 

 Foi evidenciado no ponto dos servidores o intervalo para repouso e alimentação. 

 

Foi selecionado na mesma amostra um servidor lotado na Secretaria de Esportes e Lazer com 

uma peculiaridade aparte dos demais. 

 

O senhor Gessone Colho Lima na função de Pedreiro trabalha com a seguinte carga horária: 

Cargo Entrada Saída   

Pedreiro 07:00 16:00   
Porteiro 18:00 20:00   

 
Total Hora Extra Paga:  2 horas diária 

 

 

Nesse caso específico foi identificado duas evidências. 

 

A primeira refere-se ao desvio de função, o servidor no início da sua jornada de trabalho atua 

como pedreiro e durante o período da noite como porteiro. 

 

O desvio de função ocorre quando o servidor passa a exercer atribuições diversas daquelas que 

correspondem ao cargo para o qual foi nomeado e empossado. O exercício de atividades ou 
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serviços estranhos à competência de um cargo caracteriza tal prática e a mesma é vedada pela 

Constituição Federal (art 37). 

 

O segundo apontamento identificado por esta auditoria foi a quantidade de horas extras que o 

servidor recebeu no período.  

 

Como pode ser observado no quadro acima, o servidor trabalha das 07:00 da manhã às 16:00 

como pedreiro. 

 

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, após esse período, o servidor retorna para a sua casa 

e só volta a trabalhar como porteiro a partir das 18:00, fazendo segundo o secretário 2 duas horas 

extras diariamente, já que segundo ele, não é interesse do Município contratar alguém para 

trabalhar apenas duas horas diárias. 

 

Porém com base no Art. 4º da CLT - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 

empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo 

disposição especial expressamente consignada. 

 

Portanto a legislação é clara, estando o servidor a disposição, caracteriza efetivo exercício, logo, o 

pagamento das horas extras é devido. 

 

O servidor fica a disposição da Municipalidade nesse período das 16:01 às 17:59 horas, já que 

não pode realizar outras atividades ou recreações, pois tem a obrigação de comparecer ao 

trabalho as 18:00 para nova jornada. 

 

Não se trata de novo emprego, mas sim extensão do anterior, o que na verdade enseja 4 quatro 

horas extras diariamente. 

 

 

Base de Cálculo 

 

Segundo a Lei nº 1.800/2007 - Estatuto dos servidores públicos do município de Santa Teresa: 

 
Art. 98 – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 
50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. 
 

No referido Estatuto dos servidores públicos do município de Santa Teresa, não deixa claro qual 

será o base de cálculo das horas extras e adicional noturno, sendo omisso nesse ponto. 

 

É importante destacarmos o seguinte artigo da Lei nº 1.800/2007: 

Art. 231 – Os casos omissos ao presente Estatuto serão tratados 

utilizando-se os princípios que norteiam a Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da 
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Constituição Federal, por analogia a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Código Civil 

Brasileiro, doutrina dominante e jurisprudências aplicáveis ao caso. 

 

A Constituição da República, em seu art. 39, §3º, assegura aos servidores públicos, ocupantes de 

cargos públicos, dentre outros, os direitos estabelecidos no art. 7º, incisos XIII e XVI, do texto 

constitucional, que dispõem:  

 

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social:  

(...)  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 

normal.  

 

Em decorrência da autonomia entre os entes federativos, os municípios podem e devem 

regulamentar o Regime Jurídico de seus servidores, fixando sua jornada de trabalho e 

disciplinando seus demais direitos sociais, em seus limites constitucionais.  

 

Na auditoria foram feitos recálculos das horas extras para verificar a veracidade das informações, 

constatando-se, porém, que a base de cálculo das referidas horas extras e adicional noturno 

adotam como base o vencimento do servidor. 

 

Conceitua em seu artigo 62 e 63 da Lei nº 1.800/2007: 

 

Art. 62 – Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 

público, com valor fixado em Lei, nunca inferior a um salário mínimo, de modo a preservar-lhe o 

poder aquisitivo sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII do artigo 37 

da Constituição Federal. 

 

Art. 63 – Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, 

permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei. 

 

 

Aplicando-se por analogia a Constituição Federal e as Súmulas TST, vejamos: 

 

Segundo a Constituição Federal, a remuneração do serviço extraordinário, desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, será, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora 

normal. Ou seja, a base de cálculo das horas extras terá por base a remuneração do servidor e 

não o vencimento. 



                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Súmula 264. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, 

integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, 

acordo, convenção coletiva ou sentença normativa”. 

 

Súmula 203. Para todos os efeitos legais, a gratificação por tempo de serviço (anuênio/ triênio/ 

quinquênio/ decênio) integra o salário para todos os efeitos legais.  

 

Súmula 226. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. 

 

Dessa forma, a integração do adicional por tempo de serviço na base de cálculo das horas 

extras e do adicional noturno é, consequentemente, considerada devida segundo o TST.  

 

A hora normal também é integrada por todas as verbas de natureza salarial, de modo que não há 

dúvida de que seu acréscimo, por ser hora extraordinária ou noturna, deve abranger o adicional 

de tempo de serviço e o adicional de insalubridade.  

 

O adicional de insalubridade é considerado salário-condição, o que significa que o empregado terá 

direito a ele enquanto estiver trabalhando em condições de insalubridade. Cessando a condição 

que o originou, não será mais devido. Sendo assim, o adicional de insalubridade incide em horas 

extras e adicional noturno. 

 

O salário-hora normal é a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno. Este deve ser 

averiguado com a observação de todas as parcelas que integrem o salário do servidor, o que 

engloba o adicional por tempo de serviço e o adicional de insalubridade. 

 

Nesse sentido, temos também o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que consagra a 

natureza remuneratória do adicional de insalubridade, motivo pelo qual, enquanto recebido, 

integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. 

 

Portanto, a Lei Municipal não pode estabelecer critérios de hora extraordinária ou adicional 

noturno inferior àquele previsto pela Constituição Federal de 1988, mas pode fixar outro mais 

favorável ao trabalhador. 

 

Aprofundando o conhecimento no assunto, observa-se divergências quanto ao tema quando 

comparados aos servidores regidos por Estatutos. 

 

 

Sendo assim, essa auditoria buscando embasar ainda mais o parecer, solicitou a Procuradoria 

deste Município um parecer Jurídico quanto às divergências sobre a base de cálculo das horas 

extras e adicional noturno. 

 

http://www.metadados.com.br/blog/index.php/2016/08/30/calculo-das-horas-extras-o-que-muda-com-a-sumula-366-do-tst/
http://www.metadados.com.br/blog/index.php/2016/08/30/calculo-das-horas-extras-o-que-muda-com-a-sumula-366-do-tst/
http://www.metadados.com.br/blog/index.php/2016/07/08/hora-extra-e-adicional-noturno-12-duvidas-que-todo-gestor-de-rh-tem/
http://www.metadados.com.br/blog/index.php/2016/07/08/hora-extra-e-adicional-noturno-12-duvidas-que-todo-gestor-de-rh-tem/
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Solicitamos ainda maiores esclarecimentos quanto ao “efeito repique", pois ao indicar que a base 

de cálculo das horas extra e adicional noturno seja adotada a remuneração ao invés do 

vencimento base, não estaríamos infringindo a súmula do STF que vedar o cálculo de vantagens 

sobre vantagens. 

 

O Professor Ivan Barbosa Rigolin esclarece que: 

"Atualmente, após a EC 19, nem mesmo é necessário que os acréscimos tenham nem o mesmo 
título nem o mesmo fundamento: qualquer acréscimo à base remuneratória do servidor 
(vencimento ou salário) não poderá ser considerado para a concessão de qualquer outro, mesmo 
que devido por motivo completamente diverso. (...) Isto significa simplesmente que todo e 
qualquer acréscimo remuneratório de servidor público – vantagens, acessórios, adicionais, 
gratificações – apenas poderá incidir sobre a base primária, originária, "seca", 
intocada, básica, própria de quem ingressa por concurso no patamar inicial de cada 
cargo, (...)". 

Por efeito repique entende-se que as vantagens pecuniárias não incidem “em cascata” 
(cumulativamente, uma sobre outras). Ou seja, o valor do vencimento-base é parâmetro para que 
seja feito o cálculo das vantagens, sem haja interferência de uma sobre a outra. 

Analisando um caso concreto no Processo REEX 20140732849 SC 2014.073284-9 (Acórdão). 

 

Diante da divergência fizemos o seguinte questionamento à assessoria Jurídica: 

 

Quanto ao real entendimento da base de calculo a ser utilizada pelo Município de Santa 

Teresa-ES, solicitamos parecer jurídico a respeito de qual base adotar, já que os impactos 

sobre a folha poderão ser relevantes caso se adote a remuneração ou vantagens fixas 

como base de calculo para horas extras e adicional noturno? 

 

 

PARECER Nº 1098/2018 – Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) 

 

“Inicialmente, para o escorreito deslinde da questão, cumpre deixar consignado que o 

pagamento de horas-extras caracteriza garantia constitucional do trabalhador estendida aos 

servidores públicos nos termos dos art. 39, § 3º combinado com o art. 7º, XVI, da Lei Maior 

sendo devido um plus de 50%, no mínimo, superior à remuneração pela jornada normal, em 

face do serviço extraordinário. 

 

Em cotejo, vale o registro no sentido de que as normas relativas aos servidores municipais 

reputam-se assunto de exclusiva competência legislativa do Município, por força da 

autonomia político-administrativa que lhe foi outorgada pela Constituição Federal, nos termos 

do art. 1º, 18, 29 e 30. 

 

PAPEIS%20DE%20TRABALHO/EFEITO%20REPIQUE%20HORAS%20EXTRAS.pdf
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Portanto, cumpre ao Município dispor sobre o regime jurídico de seus servidores públicos 

(art. 39, caput, da Constituição Federal), estabelecendo os direitos, deveres e vantagens dos 

ocupantes de cargos públicos. 

 

Desta sorte, certo é que compete ao Executivo Municipal a estruturação de seu pessoal, com 

a criação do plano de cargos e carreiras, que estabelecerá a carga horária de cada cargo, 

sendo ditada em conformidade com sua natureza, complexidade, atribuições 

desempenhadas dentre outros fatores que devem ser considerados para a fixação da 

jornada. 

 

Assim, cabe à lei local disciplinar a jornada a ser cumprida pelos servidores do município, em 

observância ao limite constitucional de 44 horas semanais e 8 horas diárias, conforme 

determinação do art. 7º, XIII, de aplicação obrigatória aos servidores públicos por força do 

art. 39, § 3º. Vale frisar que a jornada de trabalho exercida além destes limites enseja o 

pagamento de hora extra, a ser remunerada em, pelo menos, 50% sobre a hora normal, por 

força dos arts. 7º, XVI e 39, §3º, da Lei Maior. A previsão de pagamento da hora 

extraordinária, bem como o percentual aplicável a esta, por constituir norma comum a todos 

os servidores locais, deve estar prevista no Estatuto dos Servidores do Município, lei de 

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal. 

 

Dentro deste contexto, o Estatuto dos Servidores dispõe da seguinte forma acerca das horas 

extraordinárias: 

 

"SUBSEÇÃO VI 

 

DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

 

Artigo 98: O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por 

cento) em relação à hora normal de trabalho. 

 

Artigo 99: Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações 

excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, podendo 

ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir, conforme se dispuser em 

regulamento. 

 

§ 1º: O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia 

imediata que justificará o fato. 

 

§ 2º: O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 100 será acrescido do 

percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada hora extra." 
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Como é sabido, o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 

19/98, proíbe que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor sejam 

computados para efeito de concessão de acréscimos ulteriores. 

 

Tudo isso porque o texto constitucional veda expressamente a incidência do chamado efeito 

repicão, pelo que não poderia haver cômputo ou a acumulação de acréscimos pecuniários 

para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob pena de manifesta 

inconstitucionalidade. 

 

A lição de José Afonso da Silva é pertinente para que se compreenda a vedação do art. 37, 

XIV, da Constituição Federal, segundo o qual as vantagens pecuniárias deverão ser 

calculadas sobre o vencimento, e não sobre os vencimentos. Nas palavras do referido 

doutrinador: 

 

"É a proibição dos chamados ‘repicão' e „repiquíssimo', que consistem na incidência de 

adicionais sobre adicionais, sobre sexta-parte, sobre salário-família, e reciprocamente. 

Significa dizer que só podem ser percebidos singelamente, sem acumulações ou repiques de 

qualquer natureza. Não se somam ao vencimento para a constituição de base sobre a qual 

eles mesmos incidiriam" (In: DA SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional 

Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 670). 

 

Assim também entende massiva jurisprudência do STF. Confira-se: 

 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 645/89. 

 

1. A Lei Complementar 645/89, ao determinar que o reenquadramento dos servidores se 

fizesse sem considerar as referências anteriormente obtidas por efeito da referida vantagem, 

limitou-se a dar cumprimento às normas contidas no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, e no 

artigo 17 do ADCT-CF/88. 

2. Efeito cumulativo de adicionais sobre o mesmo fundamento. Direito proscrito pela 

Constituição Federal. Direito adquirido. Inexistência. 

Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido" (Tribunal Pleno. RE nº. 199.366. DJ de 

28/06/2002. Rel. Min. Maurício Corrêa). 

 

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO: TETO. 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA PARTE. 

I. - O adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta parte constituem vantagens 

pessoais, que devem ser excluídas do teto da remuneração do servidor: C.F., art. 37, XI. Devem 

ser calculados, entretanto, de forma singela sobre os vencimentos, não podendo ocorrer a sua 
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recíproca e acumulativa incidência. É dizer, o que não pode ocorrer é o "repique" das vantagens, 

C.F., art. 37, XIV. 

 

II. - R.E. conhecido e provido, em parte" (Segunda Turma. RE nº. 200.363. DJ de 27/02/1998. 

Rel. Min. Carlos Velloso). 

 

Não obstante as considerações até aqui exaradas, o caso em tela invoca a base de cálculo das 

horas extraordinárias. 

 

Em que pese existam decisões de primeira instância em sentidos antagônicos e, em que pese as 

horas extras pagas a servidores públicos municipais, quando sub judice, a controvérsia sobre sua 

base de cálculo implique análise da legislação local aplicável à espécie afastando o conhecimento 

da matéria pelo STF em sede de RE com base na Súmula 280 deste Tribunal, para o escorreito 

deslinde da questão, nos valemos da decisão monocrática prolatada no bojo do ARE nº 638.268, 

a qual se pauta na Súmula vinculante nº 16. Vejamos: 

 

"A irresignação não merece prosperar. Isso porque, verifica-se que a interpretação adotada pelo 

tribunal de origem sobre a questão constitucional ventilada nos autos está em consonância com 

entendimento consagrado nesta Corte, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 16, in verbis: "Os 

artigos 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da 

remuneração percebida pelo servidor público". Assim, correto está o entendimento do acórdão 

recorrido ao admitir que as horas extras dos servidores públicos do Município de Itumbiara têm 

como base de cálculo a remuneração total do servidor. Ante o exposto, nego seguimento ao 

recurso (arts. 21, § 1º e 544, § 4º,II, "b", do CPC). (STF. ARE nº 638.268. Rel.Min.Gilmar Mendes. 

Publicação: DJE nº 181, divulgado em 13/09/2012). (Grifos nossos). 

 

Por tudo que precede, concluímos objetivamente a presente consulta no sentido de que a base de 

cálculo das horas extraordinárias deve ser o total da remuneração percebida pelo servidor. 

 

É o parecer, s.m.j.”  

(Ibam – Instituto Brasileiro de Administração Municipal) 

 

Diante do parecer acima exposto, dos dados levantados e dos possíveis impactos sobre a 

folha de pagamento, esta auditoria solicita ainda o entendimento fundamentado em bases 

legais, doutrinárias e jurisprudenciais da Procuradoria Municipal deste Município com o 

objetivo de consolidar o entendimento quanto ao assunto hora extras e adicionais, jornada 

de trabalho e outros pontos levantados por esta auditoria conforme já explicitado acima. 

 

 

Recomendações: 
 
Orientamos ainda a Secretaria de Recursos Humanos que acabe o quanto antes com o controle 

manual do vale alimentação. O sistema da E&L já possui a função para o controle/importação de 
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informações do vale alimentação, bastando parametrizar quando será descontado ou não, 

inclusive nos casos de afastamento e licença. 

 

Com a parametrização do sistema será possível gerar o arquivo automaticamente via sistema de 

recursos humanos, fazendo com que os cálculos sejam feitos automaticamente, reduzirá o tempo 

gasto na apuração, aumentará o nível de controle, pois será possível confrontar as informações 

via sistema, além de ser possível a exportação de arquivo .txt para a empresa fornecedora do vale 

alimentação para pagamento, reduzindo ainda mais os riscos de erro na digitação. 

 

O decreto que o concede o vale alimentação diz que fara jus ao benefício o servidor ativo, sendo 

omisso quanto às hipóteses de licenças e afastamento. Orientamos que seja feito um novo 

decreto regulamentando e discriminando com maior clareza os casos de afastamento em que os 

servidores farão jus ao benefício, evitando assim futuros questionamentos a respeito. 

 

Orientamos e entendemos ser de suma importância, que a secretaria de recursos humanos 

desenvolva o quanto antes uma Instrução Normativa para Horas Extras e adicionais, 

estabelecendo formas e critérios bem definidos para a sua concessão. 

 

A falta de controle no total de horas trabalhadas também podem trazer sérios prejuízos à saúde 

dos seus servidores, por trabalharem além da jornada de trabalho sem o devido descanso 

conforme orienta a legislação. Um motorista ou qualquer outra profissão que trabalhe acima dos 

limites permitidos na legislação, além de trazer possíveis passivos judiciais futuros ao Município, 

esta colocando em risco não só a sua vida, mas a de quem depende desses serviços, 

consequentemente o interesse público que é o bem estar da coletividade, fica prejudicado. 

 

Com base nas fundamentações já enumeradas acima, recomenda-se ao Prefeito Municipal e a 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos que revejam a base de cálculo para 

apuração das horas extras e adicionais, pois atualmente encontram-se irregulares, já que adotam 

como critério o vencimento ao contrário da remuneração, e ainda, que faça um levantamento do 

impacto financeiro sobre tais medidas antes de implementa-las. 

 
Orientamos ao ordenador de despesa que adote providências o quanto antes, para que sejam 

sanadas as irregularidades apontadas e implante um sistema que permita controlar eficientemente 

o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 

inclusive precedida de justificativas, devidamente encartada em processo administrativo da 

despesa para atender a situações excepcionais e temporárias das horas extraordinárias. 

 

Desta forma, avaliam-se os controles internos como insatisfatórios dentro dos quesitos 

levantados, pois não atendem adequadamente às políticas e procedimentos e as práticas 

aceitáveis de administração, indicando deficiências que prejudicam diretamente a consecução dos 

objetivos, necessitando assim de correção imediata dos pontos levantados. 
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É importante salientarmos que o objetivo deste trabalho não é punir ou aportar erros, mas orientar 

a administração dos fatos que poderiam vir a impactar negativamente ao Município.  

 

Assim sendo, independentemente de tomar ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que 

venha ocorrer na administração o ordenador da despesa é corresponsável, e a auditoria interna 

tem como objetivo ajudar a detectar fraudes, erros, desperdícios, simplificar tarefas, servir de 

ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos administradores sobre o 

desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha 

no futuro ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e 

conhecimento dos fatos que ocorreram na sua administração. 

 
É o parecer ... 
 
Santa Teresa-ES 17 de Maio de 2018.  
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Parecer Jurídico Municipal 
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O processo contendo o relatório da auditoria foi encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal e ao 

Secretario Municipal de Administração para as devidas providências. 

 

A secretaria Municipal da Fazenda fez o cálculo do impacto financeiro sobre a alteração na 

base de cálculo das Horas extras e encargos e foi estipulado pelo Sr. Prefeito Municipal a 

competência 10/2018 como data corte para a partir daí efetuar o acerto no sistema de 

Recursos Humanos. 

 

O setor de Controle Interno do Município emitiu a todas as demais secretarias para 

conhecimento e ciência de todos os Secretario Municipais, Ato Recomendatório (processo: 

007440/2018) com vistas ao controle e aprimoramento da gestão, comunicando os 

resultados da auditoria realizada através do processo 3029/2018, que verificou o pagamento 

de horas extras a servidores Municipais e identificou deficiências no que se refere aos 

seguintes pontos: 

 

1) Ausência de motivação suficiente e controle no pagamento de horas extraordinárias; 

 

2) Realização de Hora extra acima de duas horas diárias sem regulamentação. 

 

Lembrando que qualquer prejuízo causado pela concessão injustificada ou até mesmo pela 

falta de controle por parte da administração, o ordenador de despesa juntamente com seus 

Secretários responderão pelos prejuízos causados. 

 

 
Também foram realizadas ações de controle interno que compreenderam: 

  

 Elaboração de instruções normativas (incluindo novas versões); 

Em relação a Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos, esta UCCI apoiou e orientou a elaboração 

das IN’s abaixo relacionadas: 

Ações que foram definidas no PAAI 2018 – Plano Anual de Auditoria Interna da Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

 

 
Ação a ser 
realizada 

 
Prazo 

 
Descrição da ação 

 
Avaliação 

Sistema Financeiro 
- SFI 

31/12/2018 
 

IN - 03/2018 versão 01 que dispõe sobre 
procedimentos, rotinas, critérios e normas para o 
Adiantamento para Viagens e a Prestação de Contas 
dos Recursos 

Decreto nº 03/2018 de 
14/06/2018 
 

Sistema Financeiro 
- SFI 

31/12/2018 
 

IN - 04/2018 versão 01 que dispõe sobre 
procedimentos para cumprir a observância da Ordem 
Cronológica de Pagamentos  

Decreto 282/2018 de 
31/07/2018 
 

Sistema Tecnologia 
da Informação - STI 

31/12/2018 
 

IN - 02/2018 versão 01que dispõe sobre procedimentos 
Padrões adotado para a Segurança da Informação 
Decreto 108/2018 de 02/04/2018. 

Decreto 108/2018 de 
02/04/2018. 
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Sistema Tecnologia 
da Informação - STI 

31/12/2018 
 

IN - 03/2018 versão 01 que dispõe sobre 
procedimentos Padrões adotado para a utilização de 
Software Original e a Proteção de Propriedade 
Intelectual 

Decreto 108/2018 de 
02/04/2018. 
 

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA 

31/12/2018 
 

IN 05/2018 versão 01 que dispõe sobre procedimentos 
Padrões adotado para a Educação Ambiental  
 

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA 

31/12/2018 
 

IN 04/2018 que dispõe sobre procedimentos do setor 
administrativo da Secretaria de Meio Ambiente 

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA 

31/12/2018 
 

IN 03/2018 que dispõe sobre procedimentos do setor 
técnico da Secretaria de Meio Ambiente 

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de Meio 
Ambiente - SMA 

31/12/2018 
 

IN 02/2018 que dispõe sobre procedimentos de 
Fiscalização Ambiental 

Decreto 484/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de 
Planejamento e 
Orçamento - SPL 

31/12/2018 IN 09/2018 versão 01 que dispõe sobre Procedimentos 
para a remessa de informações do sistema do Geobras  

Decreto 483/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de Controle 
Patrimonial – SPA. 
 

31/12/2018 IN 07/2018 versão 01 – Dispõe sobre os procedimentos 
e rotinas a serem observados sobre os Bens 
Intangíveis 

Decreto 401/2018 de 
22/10/2018 

Sistema de Saúde 
Pública - SSP 

31/12/2018 IN 02/2014 versão 02 que dispõe sobre o Transporte 
Sanitário dos usuários do Sistema único de Saúde - 
SUS 

Decreto 028/2018 de 
24/01/2018. 
 

Sistema de Saúde 
Pública - SSP 

31/12/2018 IN 04/2016 versão 02 que dispõe sobre os 
Procedimentos pertinentes a Média e Alta 
Complexidade 

Decreto 088/2018 de 
15/03/2018. 
 

Sistema de Controle 
Interno – SCI. 
 

31/12/2018 IN 03/2014 versão 02 – Dispõe sobre Procedimentos 
para a Realização de Auditorias Internas e Inspeções 
na Administração Pública. 

Decreto: 355/2018 de 
13/09/2018. 
 

Sistema Jurídico – 
SJU. 
 

31/12/2017 Foram elaboradas as versões 02 das IN’s 01/2014, 
02/2014 e 03/2014 IN 03-2014 - Realização de 
Sindicâncias Internas - Versão 02; 
IN 02-2014 - Débitos inscritos em Dívida Ativa - Versão 
02; 
IN 01-2014 - Controle de Processos Administrativos - 
Versão 02. 

Decreto nº 577/2017 do 
dia 21/12/2017 

Sistema de 
Tecnologia da 
Informação – STI. 

31/12/2018 Foi elaborada a IN 01/2015(versão 02) - Manutenção e 
Disponibilização da Documentação Técnica - Versão 
02;  

Decreto 537/2017 de 
27/11/2017 

Sistema de 
Planejamento e 
Orçamento – SPL, 

31/12/2018 
Foi elaborada a IN 02/2014 versão 03, referente 
Celebração de Convênios.  

Decreto 058/2018 de 
20/02/2018 

Sistema de Saúde 
Pública– SSP  
 

31/12/2018 Foi elaborada a IN 08/2018 versão 01 – Dispõe sobre 
procedimentos para a realização dos trabalhos do setor 
de Vigilância em Saúde e Ambiental, conforme Decreto 
nº 400/2017 de 22/10/2018 - Sistema de Saúde 
Pública– SSP,  

Decreto nº 400/2017 de 
22/10/2018 

Sistema de Controle 
Patrimonial – SPA, 
 

31/12/2018 Foram elaboradas: 
- Versão 04 da IN 02/2014 - Registro e controle de 
bens móveis; 
- Versão 04 da IN 03/2014 - Inventários anuais de bens 
patrimoniais móveis e imóveis; 
- Versão 03 da IN 04/2014 - Baixa de Bens; 
- Versão 02 da IN 06/2014 - Cessão ou permissão de 
uso de bens; 

Decreto 401/2018 de 
22/10/2018, 

Sistema de 
Contratos e 
Convênios - SCC. 

31/12/2018 Foi elaborada a IN 02/2014 – versão 03 – Aditamento 
de Contratos 

Decreto nº 482/2018 de 
28/12/2018. 

Sistema de 
Contratos e 

31/12/2018 Foi elaborada a IN 03/2014 – versão 03 – Rescisões de 
Contratos 

Decreto nº 482/2018 de 
28/12/2018. 
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Convênios - SCC. 

Sistema de 
Recursos Humanos 
- SRH. 

31/12/2018 Foi elaborada e versão 03 da IN 01/2014 – 
Processamento de Folha de Pagamento; 
 

Decreto 485/2018 do dia 
28/12/2018. 

Sistema de 
Recursos Humanos 
- SRH. 

31/12/2018 Foi elaborada e versão 03 da IN 02/2014 – Contratação 
de Servidores efetivos e comissionados e DT’s. 
 

Decreto 485/2018 do dia 
28/12/2018. 

Sistema de 
Recursos Humanos 
- SRH. 

31/12/2018 Foi elaborada e versão 03 da IN 09/2014 – Exoneração 
dos Servidores efetivoe s comissionados e da rescisão 
dos servidores contratados em regime de designação 
temporária. 

Decreto 485/2018 do dia 
28/12/2018. 

 

  

 Cursos e Capacitações 

 

Esta UCCI participou de cursos e capacitações no decorrer do exercício buscando aprimorar os 

conhecimentos nas seguintes áreas: 

 Orientação sobre Convênios, Contratos de Repasses e Leis – Carga horária 4 horas 

 Fórum Municipal para Sustentabilidade – Carga horária 20 horas 

 Transparência e Controle Interno (Teoria e Prática) – Carga horária 24 horas 

 Controle Interno e Acessibilidade – Carga horária 8 horas 

 Controle Social do Orçamento e do Gasto Público – Carga horária 8 horas 

 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade: Mudança ou Inovação? – Carga horária 4 horas 

 Oficina de Chamamento público para Contratualização com OSCS – Carga horária 16 horas 

 

 

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos sofrem alterações em 

função de fatores que inviabiliza a sua realização na data estipulada como: trabalhos especiais, 

treinamentos e cursos, atendimento ao Tribunal e outros órgãos de controle externo, assim como atividades 

não previstas. 

 

 

Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados 

na UG 

 
Foi solicitado pelo TCE-ES a apuração dos fatos contidos no Processo: 07500/2016-1 referente a 

representação apresentada pelo Sr. Claumir Antônio Zamprogno (ex prefeito municipal) em face de 

possíveis irregularidades na aquisição de combustível para o abastecimento da frota municipal nos 

exercício de 2011/2012. 
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Foi determinado a adoção de medidas administrativas previstas no artigo 2º da Instrução Normativa nº 32 

do TCE, e caso estas fossem infrutíferas, que fosse instaurada a Tomada de Contas Especial. 

Foram adotados os procedimentos administrativos e não foi instaurada a Tomada de Contas Especial. 

 

O relatório da comissão e o parecer do Controle Interno foram informados no RELACI da Unidade Gestora 

Prefeitura Municipal. 

 

O TCE solicitou através de Termo de Comunicação de Diligência: 0135/2018-1 os documentos que serviram de lastro 

para a conclusão dos trabalhos, os quais foram enviados ao TCE no dia 11/09/2018 e estão sob análise da Corte de 

Contas. 

 

Conforme publicado na Portaria nº 755 de 23/01/2019 no Diário Oficial dos Poderes do Estado, o Ministério Público 

arquivou o processo: GAMPES nº 2016.0034.3689-60 – Inquérito Civil (portaria anexada no RELACI da Prefeitura 

Municipal). 

 

 

Auditoria Temática em Receita Tributária (TCE) 

 

Foi realizada no município pelo TCE-ES Auditoria Temática em Receita Tributária – Processo: 1.321/2018 - 

com o objetivo de fortalecer a arrecadação tributária própria e propor ao gestor medidas para correção das 

falhas que prejudicam o sistema de arrecadação municipal utilizando para tanto um “Plano de Ação” junto 

ao Tribunal assumindo a obrigação de implantar medidas necessárias para correção das irregularidades 

encontradas e estipulando prazos para o cumprimento das ações. A auditoria foi realizada no período de 

fevereiro/2018 e o relatório foi elaborado em março/2018 contendo os achados de Auditoria. 

 

 

Após os trabalhos realizados para implantação do Plano de Ação da Receita no Município, pela equipe da 

Secretaria Municipal da Fazenda através dos setores de Fiscalização Tributária, Cadastramento Urbano, 

Setor Tributário, TI e Procuradoria Jurídica, juntamente com a Unidade Central de Controle Interno, foram 

estudadas as situações (problemas) identificados pelo TCE através de Auditoria e foram propostas ações 

para atendimento as recomendações. 

 

 

Desta forma, os setores envolvidos se comprometeram a seguir um cronograma contendo as ações e os 

prazos a serem cumpridos.  
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Problema: Setor: Inicio da Ação 
Corretiva 

Fim da Ação 
Corretiva 

Item 01 
Legislação tributária não disponibilizada 
adequadamente para consulta 
 

TI Imediata 01/12/2018 

Item 02 
Ausência de revisão da planta genérica de valores 
 
Obs: Foi nomeada Comissão encarregada da 
Revisão da Planta Genérica através da Portaria nº 
268/2018. 

Cad. Urbano 
(Comissão) 

A partir da 
Publicação da 

Portaria 
 

Obs: publicada 
em: 21/08/2018 

A partir do 2º ano 
da Aprovação da 

Lei 
Obs: Prazo final 

da Portaria: 
19/10/2018 

Item 03 
Irregularidades na concessão de benefícios fiscais 
 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 
prevista para agosto/2018. 
 

Cad. Urbano 
Fisc. Tributária 

Imediata 
 
 

Obs: conforme 
o plano de ação: 

Agosto/2018 

30/08/2019 

Item 04/05 

Não provimento da carreira específica de 

fiscalização prevista em lei e Inexistência de 

carreira específica para o exercício de atividades 

de fiscalização. 

Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 

tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 

como imediata. 

Fazenda 
Administração 

Imediata 31/10/2020 

Problema: Setor: Inicio da Ação 
Corretiva 

Fim da Ação 
Corretiva 

Item 06 
Não provimento da carreira efetiva de procurador 
municipal 
 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 
como imediata. 

Procuradoria 
Administração 

Imediata 30/10/2020 

Item 07 
Não priorização de recursos à administração 
tributária 
 
Obs: Informar se já foi realizada capacitação dos 
servidores tendo em vista a data da ação corretiva 
para 09/2018. 
 

Fazenda Situação 01: 
Implantada 

 
Situação 02: 

09/2018 
 

Situação 03: 
Realizado 

Situação 01: Já 
Concluída 

 
Situação 02: 
Permanente 

 
Situação 03: Já 

Concluída 

Item 08 
Inexistência de previsão orçamentária para a 
administração tributária e/ou registro irregular da 
execução de suas despesas 
 
Obs: Informar se já foi Prevista na lei Orçamentária 

para 2019 inclusão da Sub Função 
129”Administração de Receitas”. 

Fazenda 
Planejamento 

 
 

Elaboração da 
LOA/2019  

2019 em diante 
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Item 09 
Cadastro imobiliário não fidedigno 
 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 
prevista para Setembro/2018. 

Cad. Urbano 01/09/2018 31/12/2020 

Item 10 
Irregularidades nos procedimentos fiscalizatórios 
de maximização da arrecadação 
 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 
prevista para Setembro/2018. 

Fisc. Tributária 09/2018 
 
 
 

Obs: Algumas 
ações já foram 

resolvidas 

Rotineiramente 

Item 11 
Inexistência de fiscalização do ITBI 
 
Obs: Foi nomeada Comissão de avaliação de 
Imóveis através do Decreto nº 309/2018. 

Fazenda 
(Comissão) 

Decreto/Portaria 
(imediato) 

 
Obs: publicado 
em: 22/08/2018 

Imediatamente 
após a alteração 

do decreto 
municipal 

Item 12 
Irregularidades no arbitramento do ITBI 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio da ação corretiva 
prevista para Agosto/2018 e término 
Dezembro/2018. 

Cad. Urbano 
Tributário 

Fisc. Tributária 
(Comissão) 

Agosto/2018 Dezembro/2018 

Item 13 
Cobrança ilegal de taxa de limpeza urbana 
(pública) 
 
Obs: Foi nomeada Comissão de revisão e 
atualização do Código Tributário, conforme Portaria 
CGAB nº 267/2018. 

Fazenda 
Procuradoria 
(Comissão) 

Já está em 
revisão desde 

Maio/2018. 

Dezembro/2018 

Problema: Setor: Inicio da Ação 
Corretiva 

Fim da Ação 
Corretiva 

Item 14 
Cobrança ilegal de taxa de conservação de vias e 
logradouros públicos 
 
Obs: Foi nomeada Comissão de revisão e 
atualização do Código Tributário, conforme Portaria 
CGAB nº 267/2018. 

Fazenda 
Procuradoria 
(Comissão) 

Já está em 
revisão desde 

Maio/2018. 

Dezembro/2018 

Item 15 
Cobrança administrativa insuficiente para realizar a 
efetiva arrecadação 
 
Obs: Data do término da ação corretiva referente a 
situação 02 prevista para Fevereiro/2019. 
 
 

Cad. Urbano 
Tributário 

Situação 01: 
IPTU (OK) ISS: 

2019 
 

Situação 02: 
02/01/2019 

Situação 01: 
IPTU: Concluído 
em Maio/2018 

ISS: 
Fevereiro/2019 

 
Situação 02: 
Em relação à 
atualização 
cadastral: 

31/12/2020. 
 

Em relação ao 
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controle gerencial 
sobre o resultado 

da Cobrança 
Administrativa: 

31/12/2019. 

Item 16 
Ausência de requisitos legais na inscrição em 
divida ativa 
 
Obs: Informar se já foi realizado algum trabalho 
tendo em vista a data do inicio e término da ação 
corretiva prevista para Agosto/2018. 

Tributário Imediata Janeiro/2019 

Item 17 
Procedimentos de execução fiscal antieconômicos 
Obs: Data do início da ação corretiva prevista para 
31/12/2019. 
 
 
 

Fazenda 
Tributário 

Procuradoria 

Como o setor 
está em fase de 
adequação de 

sistema e 
inserindo 

informações de 
causas 

interruptivas de 
prescrição, esta 

ação fica 
prevista para: 
31/12/2019. 

31/12/2019. 
 

Item 18 
Inconsistência no registro contábil dos créditos 
tributários 
 

Afastado Afastado Afastado 

Problema: Setor: Inicio da Ação 
Corretiva 

Fim da Ação 
Corretiva 

Item 19 
Ausência de baixa no sistema tributário de crédito 
prescrito 
 
Obs: Data do início da ação corretiva prevista para 
10/2020 e término 12/2021. 
 

Fazenda 
(através de 
Comissão) 

Considerando 
toda a 

complexidade 
da ação que 
requer um 
trabalho 

minucioso, e 
considerando 
também todos 

os itens 
anteriores aqui 
evidenciados 

postergamos o 
início dessa 
ação para 

Outubro/2020. 

Dezembro 
2021 

 

 

A Unidade Central de Controle interno vem monitorando através do processo interno 14.735/2018, os 

prazos e cumprimentos das ações por entendermos que através do monitoramento podemos verificar as 

ações que já foram realizadas, e acompanhar as que foram previstas e devem ser concluídas e informadas 

ao órgão de controle externo. 
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Processo TCE/ES: 03131/2016-7 – Levantamento de Pessoal 2016.  

 

Também foi encaminhado pelo TCE/ES a Prefeitura Municipal ofício nº 04072/2018-6 referente ao 

Processo: 03131/2016-7 – Levantamento de Pessoal 2016.  

 

No processo o Tribunal de Contas identificou possíveis irregularidades e notificou os jurisdicionados 

recomendando a apuração dos fatos contidos na análise individualizada e que na prestação de contas 

subsequente houvesse a informação de quais medidas foram adotadas pelo município. 

 

Portanto, nosso município entende que neste relatório Consolidado – RELOCI 2018 – Contas de Governo, 

já deva constar informações referente ao processo em questão.  

 

Esta UCCI, mediante ao relatório do Tribunal de Contas, encaminhou ao Setor de Recursos Humanos o 

processo interno nº 017381/2018 e o processo nº 002179/2019 solicitando documentos e justificativas para 

elucidar os fatos. 

 

 Quanto ao item 01 – Acumulação de Cargos – foram identificados 4 servidores com acúmulo de 

cargos. 

 

1) Adriely Salvador Pizzigatti Pazini – Processo seletivo simplificado/SMED nº 005/2014. 

A servidora foi admitida no município em 05.05.2015 e exonerada em 07.08.2015 na função de 

Professor MAPB III – DT com carga horária de 13 h semanais conforme comprova o contrato 

administrativo nº 238/2015 e a Ficha Financeira anexada às folhas 08 a 11 do processo interno 

002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 24/04/2015 que ocupa cargo/função na administração 

publica como professora na Prefeitura de São Roque do Canãa com carga horária de 20 horas 

semanais as folhas 17 do processo interno 002179/2019. 

 

2) Grasiele Mognatto –  Processo seletivo simplificado/Edital CGAB nº 007/2014.  

A servidora foi admitida no município em 02.02.2015 e exonerada em 23.12.2015 na função de 

Professor MAPB III – DT com carga horária de 24 h semanais conforme comprova o contrato 

administrativo nº 135/2015 (fls. 14 a 16) e a Ficha Financeira anexada às folhas 19 do processo interno 

002179/2019. 

Consta apostilamento nº 009/2015 (fls. 20) alterando a carga horária para 21 horas semanais datado 

de 13/02/2015. 
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Consta declaração da servidora datada de 08/01/2014 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 17 do processo interno 

002179/2019). 

 

3) Pamela Lopes Mendes – Cargo provimento em comissão. 

A servidora foi admitida no município em 01.07.2014 e exonerada em 03.03.2015 no cargo 

comissionado de Assessor Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo 

de Posse (fls.27) e a Ficha Financeira (fls. 26) do processo interno 002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 25/06/2014 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 28 do processo interno 

002179/2019). 

A natureza dos cargos comissionados é de estreita proximidade, ampla 

confiança e até mesmo relação pessoal com a autoridade a que se está 

vinculado, nesse norte, entendemos que a pessoa que ocupa um cargo comissionado, dificilmente 

poderá manter dois cargos em comissão, mesmo em municípios próximos.  

Não possuímos informação a respeito do outro vínculo no município de Fundão. 

 

4) Sebastião Luiz Siller – Cargo provimento em comissão. 

O servidor foi admitido no município em 25.03.2013 e exonerado em 31.12.2015 no cargo de Secretario 

Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo de Posse (fls.31) e a Ficha 

Financeira (fls. 30) do processo interno 002179/2019. 

Consta Termo de Cessão da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá datado de 25/03/2013 aonde 

comprova que o servidor foi cedido ao Município de Santa Teresa (fls. 33). 

Consta Termo de Opção pela remuneração efetiva acrescida de uma gratificação de 60% do valor do 

cargo em comissão, conforme previsto no artigo 191 da Lei municipal 1.933/2008 (fls. 32). 

Consta resumo do termo de convênio de cessão de servidor público celebrado entre os municípios de 

Santa Teresa-ES E Santa Maria de Jetibá (fls. 35). 

Consta declaração do servidor datada de 25/03/2013 que não acumula cargo em órgão público (fls. 36 

do processo interno 002179/2019). 

 

Em relação a este item conseguimos verificar que na ficha funcional do servidor é informada a carga 

horária máxima permitida por lei, mais em alguns casos há o apostilamento reduzindo a carga horária o 

qual somente aparece na ficha financeira e no QMP do servidor, como no caso da Sra Grasiele 

Mognatto. 
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Também verificamos que o Contrato de Trabalho estipula uma carga horária menor, como no caso da 

Sra Adriely Salvador Pizzigatti Pazini que é de 13 h semanais, porém na ficha funcional foi informada 

a carga máxima de 25 h. 

 

Quanto a Senhora Pamela Lopes Mendes entendemos que o cargo comissionado é de dedicação 

exclusiva ao Município. 

 

Quanto ao Sr. Sebastião Luiz Siller, conseguimos verificar que o mesmo é efetivo na Prefeitura de 

Santa Maria e foi cedido ao Município de Santa Teresa, o qual optou por receber sua remuneração 

efetiva de lá, e 60% de gratificação do valor do cargo em comissão em Santa Teresa. O município todos 

os meses ressarcia os proventos do servidor ao município de origem. Mais ele somente exercia a 

função se secretario municipal em Santa Teresa. 

 

 Quanto ao item 02 – Acumulação de Cargos em Municípios distantes– Nenhum indicio de 

irregularidade encontrado. 

 

 Quanto ao item 03 – Pagamento de remuneração acima do teto constitucional – Salário superior ao 

do Ministro do STF – Nenhum indicio de irregularidade encontrado. 

 

 Quanto ao item 04 – Pagamento de Remuneração acima do Teto Constitucional – Salário superior ao 

respectivo subteto. 

 

Foram identificados 2 servidores com Salário superior ao respectivo subteto. 

. 

1) Alcides Sylvestre – Inativo  

2) Iraides Maria Tofoli Braga – Pensionista 

Para esta análise solicitamos as fichas financeiras dos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 (fls. 17 a 

27 do processo interno 002179/2019). 

O senhor Alcides Sylvestre, recebeu em todos os exercícios acima analisados no mês de fevereiro a 

remuneração mensal mais o 13º salário do correspondente ano; 

Remuneração mensal: R$ 7.000,00 – 13º Salário: R$ 7.000,00 

Da mesma forma, a senhora Iraides Maria Tofoli Braga também recebeu em todos os exercícios acima 

analisados no mês de fevereiro a remuneração mensal mais o 13º salário do correspondente ano; 

Remuneração mensal: R$ 7.000,00 – 13º Salário: R$ 7.000,00. 
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 Quanto ao item 05 – Servidores com carga Horária superior a 65 horas semanais. 

 

Foram identificados 5 servidores com carga Horária superior a 65 horas semanais. 

1) Adriely de Pianti – Processo seletivo simplificado/Edital CGAB nº 007/2014.  

Contratada com uma carga horária semanal de 20 h, sendo que durante sua contratação passou a 

obter uma extensão de carga horária de mais 10 h/s conforme ficha financeira (fls. 60) e apostilamento 

nº 84/2014(fls. 67). A servidora foi admitida no município em 02.07.2014 e exonerada em 01.08.2017 no 

cargo de Nutricionista conforme comprova o Contrato Administrativo nº 287/2014 (fls.61-63) do 

processo interno 002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 24/06/2014 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 71 do processo interno 

002179/2019). 

 

2) Emilia Forza – Processo seletivo simplificado/Edital CGAB nº 007/2014. 

Contratada com uma carga horária semanal de 25 h, sendo que durante sua contratação houve 

alteração de carga horária conforme ficha financeira (fls. 39) e conforme QMP atestado pela Secretaria 

de Educação reduzindo para 13 h. 

A servidora foi admitida no município em 02.02.2015 e exonerada em 23.12.2015 no cargo de professor 

MAPA III DT conforme comprova o Contrato Administrativo nº 079/2015 (fls.46 a 48) do processo 

interno 002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 07/01/2015 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 49 do processo interno 

002179/2019). 

 

3) Jaciana Bolsoni – Processo seletivo simplificado/Edital CGAB nº 007/2014.  

A servidora foi admitida no município em 02.03.2015 e exonerada em 23.12.2015 no cargo de professor 

MAPA III DT com uma carga horária semanal de 20 h, conforme comprova o Contrato Administrativo nº 

194/2015 (fls.52 a 54) do processo interno 002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 06/01/2015 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 58 do processo interno 

002179/2019). 

 

4) Pamela Lopes Mendes – Cargo Provimento em comissão 
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A servidora foi admitida no município em 01.07.2014 e exonerada em 03.03.2015 no cargo 

comissionado de Assessor Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo 

de Posse (fls.27) e a Ficha Financeira (fls. 26) do processo interno 002179/2019. 

Consta declaração da servidora datada de 25/06/2014 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 28 do processo interno 

002179/2019). 

A natureza dos cargos comissionados é de estreita proximidade, ampla 

confiança e até mesmo relação pessoal com a autoridade a que se está 

vinculado, nesse norte, entendemos que a pessoa que ocupa um cargo comissionado, dificilmente 

poderá manter dois cargos em comissão, mesmo em municípios próximos.  

Não possuímos informação a respeito do outro vínculo no município de Fundão. 

 

 

5) Sebastião Luiz Siller – Cargo Provimento em comissão 

O servidor foi admitido no município em 25.03.2013 e exonerado em 31.12.2015 no cargo de Secretario 

Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo de Posse (fls.31) e a Ficha 

Financeira (fls. 30) do processo interno 002179/2019. 

Consta Termo de Cessão da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá datado de 25/03/2013 aonde 

comprova que o servidor foi cedido ao Município de Santa Teresa (fls. 33). 

Consta Termo de Opção pela remuneração efetiva acrescida de uma gratificação de 60% do valor do 

cargo em comissão, conforme previsto no artigo 191 da Lei municipal 1.933/2008 (fls. 32). 

Consta resumo do termo de convênio de cessão de servidor público celebrado entre os municípios de 

Santa Teresa-ES E Santa Maria de Jetibá (fls. 35). 

Consta declaração do servidor datada de 25/03/2013 que não acumula cargo em órgão público (fls. 36 

do processo interno 002179/2019). 

Quanto ao vínculo junto ao Instituto de Previdência de Santa Maria de Jetibá, entramos m contato com 

o Instituto e fomos informados que o mesmo já acionou o Município de Santa Maria para ajustar essa 

questão.  

Fomos informados que o Instituto é administrado por uma diretoria deliberativa, que os cargos não são 

cumulativos, e que os serviços serão prestados através de contrato PF no elemento de despesa 339036 

após a mudança que ocorrerá na estrutura do Instituto. 

 

 

 Quanto ao item 06 – Pagamento de Horas Extras – Nenhum indicio de irregularidade encontrado. 
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 Quanto ao item 07– Servidores com idade fora dos limites previsto em lei – 75 anos - Nenhum indicio 

de irregularidade encontrado 

 
 Quanto ao item 08 – Servidores com idade fora dos limites previsto em lei – 18 anos - Nenhum indicio 

de irregularidade encontrado 

 
 Quanto ao item 09 – Contratações Temporárias - Foram identificados 3 servidores: 

 

1) Kleverton Flavio Ribeiro de Oliveira - Processo seletivo simplificado nº 005/2012 – Edital/SMAS nº 

008/2012. 

O servidor foi admitido no município em 02.04.2012 e exonerada em 28.02.2016 no cargo de Assistente 

Social DT com carga de 30 h semanais conforme comprova o Contrato Administrativo nº 234/2012 – 

vigência: 02.04.2012 a 31.12.2012 (fls.76 a 78) do processo interno 002179/2019. 

Foram celebrados 4 Termos de aditamento: 

1º Termo: Altera a remuneração mensal nos termos da Lei municipal nº 2.307/2012 – decreto: 163/2012 

passando a receber R$ 1.655,12 (fls.79 a 80). 

2º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 30/junho/2013 (fls.81 a 82).  

3º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 28/fevereiro/2014 (fls. 74 a 75). 

4º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 28/fevereiro/2016 (fls. 83 a 84). 

 

2) Samira Sperandio Merlo - Processo seletivo simplificado Edital/SMED/ nº 002/2013. 

A servidora foi admitida no município em 08.07.2013 e exonerada em 04.07.2017 no cargo de Psicóloga 

DT com carga de 30 h semanais conforme comprova o Contrato Administrativo nº 389/2013 – vigência: 

08.07.2013 a 03.07.2015 (fls.91 a 93) do processo interno 002179/2019. 

Foram celebrados 1 Termo de aditamento: 

1º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 04/julho/2017 (fls.89 a 90). 

Consta declaração da servidora datada de 03/07/2013 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 94 do processo interno 

002179/2019). 

Obs.: O contrato foi prorrogado conforme data limite da vigência do processo seletivo simplificado 

Edital/SMED/ nº 002/2013. 

 

3) Verginia Bronzon Corteletti - Processo seletivo simplificado nº 005/2012 – Edital/SMAS nº 008/2012. 

A servidora foi admitida no município em 02.05.2012 e exonerada em 31.12.2012 no cargo de Auxiliar 

Administrativo com carga de 30 h semanais conforme comprova o Contrato Administrativo nº 253/2012 

– vigência: 02.05.2012 a 31.12.2012 (fls.99 a 101) do processo interno 002179/2019. 
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Foram celebrados 3 Termos de aditamento: 

1º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 30/junho/2013 (fls.97 a 98). 

2º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 28/fevereiro/2014 (fls. 102 a 103). 

3º Termo: Prorroga o Prazo de Vigência Contratual até 28/fevereiro/2016 (fls. 85 a 86). 

Consta declaração da servidora datada de 16/03/2012 que não exerce/ocupa cargo, emprego ou função 

pública na União, Estados ou em outros municípios, respectivas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 104 do processo 

interno 002179/2019). 

 

A Lei Municipal nº 973/90 (Lei Orgânica do Município) - artigo 72 – IX, estabelece os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público.  

 

A Lei 1.800/2007 – Estatuto dos Servidores estabelece: 

Artigo 211 - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, em observância ao que dispuser a Lei. 

 

Artigo 212 - Ao Servidor contratado em caráter excepcional por tempo determinado será assegurado os 

seguintes direitos, sem prejuízo de sua remuneração: 

I - Diárias;  

II - Gratificação Natalina;  

III - Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Penosidade;  

IV - Adicional por Serviço Extraordinário; 

V - Adicional Noturno;  

VI - Licença para Tratamento de Saúde, de acordo com as normas do órgão de Previdência a que estiver 

vinculado o Município;  

VII - Licença à Gestante, à Adotante e Paternidade, de acordo com as normas do órgão de Previdência a 

que estiver vinculado o Município;  

VII - Licença por Acidente em Serviço, de acordo com as normas do órgão de Previdência a que estiver 

vinculado o Município;  

VIII - Férias. 

  
Artigo 213 - São deveres do Servidor contratado em caráter excepcional por tempo de serviço todos os 

deveres inerentes ao Servidor efetivo, constantes nesta Lei. 
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A lei Municipal 1.855/2008 – Dispõe sobre a Contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da 

Constituição Federal e dá outras providências. 

 

§ 2º - As contratações por tempo determinado respeitarão o prazo de 02 anos, podendo ser prorrogados 

por igual período, ou se o interesse for somente por 06 meses ou 01 ano, ao invés de 02 anos, ou ainda 

enquanto durar a vigência e execução de convênios ou programas governamentais. 

 

Os Processos Seletivos simplificados em sua maioria são feitos para o prazo de dois anos, podendo ser 

prorrogados a critério da administração, observando o que dispõe a legislação pertinente. 

 

 Quanto ao item 10 – Remunerações Inferiores ao Salário Mínimo - Foram identificados 2 servidores: 

 

1) Danielle Sylvestre – Cargo Provimento em comissão – Agente Operacional 

Admissão: 03.01.2013 – Demissão: 09.03.2016 

Em 18/03/2015 a servidora necessitou acompanhar o pai, sendo amparado pelo artigo 108 da Lei 

Municipal nº 1.800/2007 (Estatuto dos Servidores) que diz: 

Da licença por motivo de doença em pessoa da família: 

Art.108 – Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, 

padrasto ou madrasta, ascendente ou descendente mediante comprovação médica. 

§ 1º - A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder 

ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, através de 

acompanhamento social. 

§ 2º - A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento integral durante os dois 

primeiros meses e com os seguintes descontos, quando ultrapassar esse limite: 

I – 30% de 02 a 06 meses; 

II – 50% de 06 a 12 meses; 

III – sem vencimentos, de 12 até 24 meses. 

 

Assim, a servidora a partir de 18.05.2015 passou a ter seu salário proporcional conforme mencionado 

no § 2º. 

 

2) Roque Sperandio – Estatutário  

Admissão: 11.02.1999 – Demissão: Servidor Ativo 

De 01/12/2014 a 05/05/2015 o servidor necessitou acompanhar a esposa sendo amparado pelo artigo 

108 da Lei Municipal nº 1.800/2007 (Estatuto dos Servidores) como já citada acima. 
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Assim, o servidor a partir de 02.02.2015 passou a ter seu salário proporcional conforme mencionado no 

§ 2º. 

Já em 16/12/2015 a 01/03/2016 o servidor esteve em benefício do INSS, recebendo em dezembro de 

2015 somente os primeiros quinze dias pelo município (01.12.15 a 15.12.15).  

 

Esperamos através deste relatório elucidar as dúvidas e afastar os indícios de irregularidades 

mencionados no processo em questão, tendo em vista a comprovação dos fatos mediante documentos 

que se encontram arquivados nos processos internos 17.381/2018 e 002179/2019 nesta UCCI.  

 

Esta Unidade Central de Controle interno encaminhou o relatório para a Secretaria municipal de 

Administração e ao Sr. Prefeito Municipal  para conhecimento e recomendando a adoção de medidas 

preventivas principalmente referente aos atos de admissão de servidores contratados, acumulação de 

cargos e carga horária de trabalho. 

 

 

 

 

 

Santa Teresa-ES, 13 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

    Margareti Aparecida Novelli Cosme 

            Controlador Geral Interno  
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