
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELACI -— CONTAS DE GOVERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno do Municipio de Santa Teresa

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro
Exercício: 2019

1. Introdução

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

de veríhcação e analise seguindo o Plano Anual de Auditoria Interna de nosso Municipio — PAAI 2018. que

evidencia vários itens a serem analisados conforme um cronograma estabelecido.

Ao longo do exercicio. 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

Processo TCE/ES: 03131I2016-7 — Levantamento de Pessoal 2016.

Foi encaminhado pelo TCE/ES a Prefeitura Municipal ofício nº 04072/2018-6 — Acórdão 5661201856

referente ao Processo: 0313112016-7 — Levantamento de Pessoal 2016 o qual foi recebido em
1Tl12l'2018.

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 grestação de contas

subsequente houvesse a informação de quais medidas foram adotadas pelo municipio.
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Portanto, nosso municipio entendeu que a informação deveria ser prestada já na PCA de 2018 e por este

motivo encaminhamos as informações no relatório Consolidado — RELACI 2018 — Contas de Governo.

Porém, o Tribunal de Contas enviou novamente em 2019 o Ofício 0390412019-1 contendo a decisão

02701/2019—1 e Acórdão 566/2018, solicitando o envio das providências tomadas ou justificativas pelas

situações identificadas.

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

processo interno nº 01738112018 e o processo nº 002179/2019 solicitando documentos e justificativas para
elucidar os fatos.

Após as comprovações e análises realizadas, esta UCCI encaminhou ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal

através do Processo Interno 3889/2019, o relatório contendo a analise referente aos achados. as

Recomendações e solicitando ciência do Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Administração e

Recursos Humanos a respeito dos indícios de irregularidades apontados:

Segue abaixo o Processo: 003889120019
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Memo UCCI nº 024/2019 Santa Teresa - ES, 11 de março de 2019.

Assunto: Processo TC 0313112016-7 — Processos Interno: 0173B1f2018 e 00217ãl2019

Ao: Gabinete do Prefeito Municipal

Senhor Prefeito, encaminhamos para vossa, apreciação e conhecimento o relatório final

referente à Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício de 2016,

referente Levantamento de Pessoal.

Este relatório é parte integrante da Prestação de Contas anual do Exercício de 2018 —
RELACI Consolidado - Contas de Governo do Municipio de Santa Teresa-ES.

informamos que o Tribunai de Contas requereu a remessa das informações na Prestação de

contas anual e solicitou medidas para que não haja incidência de tais situações, sob pena

de sanções em fiscalizações futuras.

Após. ciência dos fatos soiicito o encaminhamento do processo a Secretaria Municipal de

Administração e ao Setor de Recursos Humanos para ciência do Secretário Municipal e dos

servidores daquele setor.

Após, solicito a devolução do referido processo a Unidade Central de Controle interno para

arquivamento e monitoramento.

Certo de suas providências, aproveitamos o ensejo para enviar-lhes os nossos votos de

estima e apreço.

Atenciosamente.,

cI, . br
argar | parecTà'à NoveiiiCosme

Controiador Geral Interno
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Ofício Tribunal de (,

04072/2018—6

Processo: 03131/2016—7

Análise Individualizada
— Levantamento de

Pessoa|2016
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Cíassificação: Controle Externo — Fiscalização - Levantamento

Descrição complementar; A Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Criação: 2611 1/2018 18:41

Origem: SGS - Secretaría-Geral das Sessões

Ofício 0á072l2018-â

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa — ES

Assunto: Processo TC 313112016 — Acórdão TC 566I201B — Plenário

Senhor Prefeito.

Em atendimento ao Acórdão TC 56612018 — Plenário. prolatada no processo TC 3131!201G que
trata de Fiscalização - Levantamento, fica Vossa Excelênciapotificada da Recomendação
constante do subitem 1.1.1 do mencionado Acórdão. para 'a apuração dos indícios de
Irregularidades contidos na respectiva análise individualizadªs; & remessa de informação na
prestação de contas subsequente de quais medidas foram adotadas e os respectivos resultados
alcançados. sisnando—se de que a reincidência de tais situações poderá ser objeto de sanções
em fiscalizações futuras,

Acompanha este ofício cópia do Acárdão'TC 56672018 - Plenário, bem como do respectivo
relatório de análise individualizada.

Atenciosamente,

DDILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR
Secretário Geral das Sessões
(Por delegação — Portaria N nº 0211201 1)
Ofício REC. - APQ
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Prefeitura Municipalde Santa Teresa
Pra-cesso: 313'IJZDIS

ReIanr: Sebastião Carles Hanna de Macedo

A presente análise constitui um conjunto de Indlcias de Irregularidaúes re'IerenIes ao exercício da 2015 obtidos & parIIr da realizaçãº das
trilhas de pesquisa no âmbito do Processo 31312016 - Lavanlamanm de Pessoal 2015. As írilhas foram baseadª nas Infarmaçóas
presIadas por essa unidade geslora em resposta ao Oficio de Sallcãlaçâo de Informações SECEX Previdencia Nª O1l2016. Desta forma. &
pºasãwel que algumas sIIuações posam consistir em falsos-pnsilívqs. ou seja. situações regulares qua devido a preslaçán incorrem de
informações não se musnaram cun-mamas cam 0: milúrtas IcgaIs.

Por outra rada. & pnssival que eadslam casos Irregulares não amt—somadºs nesla Imagem. em virtude da lógica uIiIizada para raaIIzar &
análise. Gomo expasm anleríormenle. a listagem apresenIada não ae raíz-m & uma busca exausllva. n'Ias sim à aplicação do lrílhas de
pesquisa. baseadas em premissas gerais inIerpretadas & punir dn nrdcnamenlo juridico sistema, a dados dedarados pela própria
íurisdàcíonadn.
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02. ACUMULAÇÃO DE CARGOS EM MUNICIPIOS DISTANTES

lº_enhum indlcãa da "regularidade enconlrada.
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hhnhurn Indício da irregularidade encumrado.

UT. SERVIDORES COM IDADE FORA DOS LIMITES PREVISTOS EM LEI - 75 ANOS
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Análise do Controle

Interno referente ao

Processo.

Com base nas informações e documentos constantes nos
processos 00173812018 e 002179/2019

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
TeleFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27. 167.444/0001—72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espirito Santo pmmg ,___, - * |
!Rºw .? - 4—1

Relatório dos achados referente ao Processo TCEIES: 0313112016-7 -— Levantamento
de Pessoal 2016.

Foi encaminhado pelo TCEIES a Prefeitura Municipal oficio nº 0407212018-6 referente ao Processo:
0313112016-7 -— Levantamento de Pessoal 2016.

No processo o Tribunal de Contas identificou possíveis irregularidades & notifioou 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 municipio.

Portanto. nosso municipio entendeu que na Prestação de Contas Anual — RELOCI 2018 — Contas de

Governo. já dava constar infomações referente ao processo em questão.

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

processo interno nº 0173802018 9 o processo nº 00217912019 solicitando documentos e iustiiicativas para
elucidar os fatos.

=” Quanto ao item 01 -— Acumulação de Cargos - foram identificados 4 servidores com acúmulo de

cargos.

1) Adriely Salvador Pinigatti Pazlnl — Processo seletivo simplificado/SMED nº 00920141.
A servidora foi admitida no municipio em 05.05.2015 e exonerada em 07.08.2015 na função de

Professor MAPB lll — DT com carga horária de 13 h semanais conforme comprova o contrato
administrativo nº 2138.0015 e a Ficha Financeira anexada as folhas 08 a 11 do processo interno0021 79f2019. ,
Consta declaração da servidora datada de 2410402015 qua ocupa cergolfunção na administração

publica como professora na Prefeitura de São Roque do Cartão com carga horária de 20 horas
semanais as folhas 17 do processo interno 0021792019.

2) Grasiele Magnetico — Processo seletivo simplificadolEdital CGAB nº 007/2014.
' A servidora foi admltlda no municipio 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 13512015 (fls. 14 a 16) e a Ficha Financeira anexada as folhas 19 do processo interno

002179f2019.
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Consta aposiiiamento nº 00012015 (fis. 20) alterando a carga horária para 21 horas semanais datado
de 13!02l2015.

Consta deciaraçâo da servidora datada de 0010112014 que não exeroelooupa 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

0021?9i'2019).

Pameia Lopes Mendes - Cargo provimento em comissão.

A servidora foi admitida no município em 01.07.2014 & exonerada em 03.03.2015 no cargo
comissionado de Assessor Municipai com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo

de Posse (115.27) e a Ficha Financeira (fls. 26) do processo interno 002179I2019.

Consta declaração da servidora datada de 25/06i2014 que não exercefooupe cargo. emprego ou função

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

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

00217912019).

A natureza dos cargos comissionados e de estreita proxlmidade, ampla
confiança e até mesmo relaçâo 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 municipios próximos,

Não possuimos informação e respeito do outro vinculo no município de Fundao.

Sebaãtlâo Luiz Siller— Cargo provimento em comissão.

O servidor foi admitido no municipio em 25.03.2013 e exonerado em 31112015 no cargo de Secretario

Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo de Posse (115.31) e a Ficha

Financeira (fis. 30) do procesoo interno 002179!2019. '
Consta Termo de Cessão da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá datado de 2510312013 aonde

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

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

cergo em comissão. conforme previsto no artigo 191 da Lei munícipe! 133312008 (fis. 32).

Consta resumo do termo de convênio de cessão de servidor público ceiebrado entre os municipios de

Santa Teresa—ES E Santa Maria de Jetibá (fis. 35).

Consia declaração do servidor datada de 25052013 que não acumula cargo em órgão público (fis. 36

do processo Inlerno 0021?9!2019).
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Quanto ao vinculo junto ao Instituto de Previdência de Santa María de Jetibá, entramos m contato com

o Instituto e fomos informados que o mesmo já acionou :: Municipio de Santa Maria para ajuaiar esse

” i'm &
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quesião.

Fomos informados que o Instituto e 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 339035

após a mudança que ocorrerá na estrutura do instituto.

Nosso municipio não possui Insilluio de Previdência. portanto não sabemos adentrar na questão.

Em relação a este item consaguímos verificar que na ficha funcional do servidor e informada a carga

horária máxima permitida por lei. mais em alguns casos há o apostilamenio reduzindo a carga horária 0

qual somente aparece na ficha financeira e no GMP do servidor, como no caso da Sra Graciele
Mognatto.

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

Sra Adriely Salvador Pizzigatti Pazlnl que a 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 Munic! pio.

Quanto ao Sr. Sebastião Luiz Sllier. conseguimos verificar que o mesmo e efetivo na Prefeitura de

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

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

os meses ressarcla 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 Municipios distantes— Nenhum indício de
irregularidade encontrado.

1 Quanto ao item 03 —- Pagamento de remuneração acima do teto constitucional - Salário superior ao

do Ministro do STF - Nenhum indício de irregularidade encontrado.

"' Quanlo ao iiern 04 — Pagamento de Remuneração acima do Teto Constitucional -— Salário superior eo

respectivo subteto.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES —- CEP 29650-000
TeieFax: (27) 3259—3900 — CNPJ: 27.167. 444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

“á,c..-'a. _ ..
“ 'I-fª TEE—ªg ': R

J'!

“"-?s

Foram identificados 2 servidores com Salário superior eo respectivo subteto.

1) Alcides Sylvestre - Inativo

2) Iraídes Maria Tofoli Brega -— Pensionista

Para esta análise solicitamos as noi-ias ãnanceíras dos exercidos de 2015. 2016. 201? e 2018 (fls. 17 a

27 do processo interno 002170i2019).

O senhor Alcides Sylvestre, recebeu em todos os exercicios acima analisados no mes de fevereiro a

remuneração mensal mais o 13” salário do correspondente ano;

Remuneração mensal: R$ 7.000,00 — 13“ Salário: R$ 7.000,00

Da mesma forma. a senhora Iraldes. Marie Tofoii Braga também recebeu em todos os exercicios acima

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

Remuneração mensal: R$ 7.000.00 - 13º Salário: R$ 7.000,00.

% 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) Adria-ly de Pianti —— Processo seletivo simplincadolEdital CGAB nº 00719014.

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

obter uma extensão de carga horária do mais 10 hrs conforme ficha Enanceira (fls. 60) e apostilamento

nº 8412014015. 57). A servldora foi admitida no municipio em 02.07.2014 & exonerada em 01.08.2017 no

cargo de Nutricionista conforme comprova o Contrato Administrativo nª 28772014 (0551—1633) do

processo interno 002179í2019.

Consta declaração da servidora datada de 2410612014 que não exeroelocupa cargo. emprego ou função

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

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

002179f2019).

2) Emilia Forza -—- Processo seletivo simplificadolEditel CGAB nº 00712014.

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

alteração de carga horária conforme licha financeira (lis. 39) e conforme QMP atestado pela Secretaria

de Educação reduzindo para 13 h.

Rua Darly Nerty Ven/loot, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 4550-000
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A servidora foi admitida no municipio em 02.02.2015 e exonerada em 23.12.2015 no cargo de professor

MAPA NI DT conforme comprova o Contrato Administrativo nª 079112015 (115.46 a 48) do processo

interno 002179í2019.

Consta declaração da Servidora datada de 077002015 que não exerceiocupa 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

0021793019).

3) Jaciana Boisonl — Processo seletivo sãmplifícadolEdital CGAB nº 00712014.

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

MAPA lll DT com uma carga horária semanal de 20 h. conforme comprova o Contrato Administrativo nª

19402015 (115.52 a 54) do processo interno 002179f2019.

Consta declaração da servidora datada de 0610112015 que não exercsfocupa cargo. emprego ou função

púbiica 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

0021 790201 E).

4) Pamela Lopes Mendes - Cargo Pro—vimento 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.?!) e a Ficha Financeira (fis. 26] do processo interno 0021?912019.

Consta declaração da servidora datada de 250612014 que não exercelocupa 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 Púbiico (folhas 28 do processo interno

00217912019).

A natureza dos cargos comissionados é de estreita proximidade. ampla
confiança e até mesmo relaçâo 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 vinculo no municipio de Fundão.

5) Sebastião Luiz Silier — Cargo Provimento em comissão

Rua Darly Nedy Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES - CEP 29. 650-000
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O servidor foi admltido no muniolplo em 25.03.2013 e exonerado em 31.12.2015 no cargo de Secretarlo

Municipal com carga horária de 30 h semanais conforme comprova o Termo de Posse (05.31) e a Ficha

Financeira (ils. 30) do processo interno 0021?9i2019—

Consta Termo de Cessão da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá datado de 250312013 aonde

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

Consta Termo de ºpção pela remuneração efetiva acrescida de uma gratilicaçao de 60% do valor do

cargo em comissão. conforme previsto no artigo 191 da Lei municipal 133312008 (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 250312013 que não acumula cargo em órgão público (fis. 36

do processo interno 0021?9!2019).

Quanto ao vinculo junto ao Instituto de Previdência de Santa Maria de Jetibá. entramos m contato com

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

questão.

Fomos informados que o Instituto e administrado por uma diretoria deiiberativa. 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.

Nosso município não possui Instituto de Previdência, portanto não sabemos adentrar na questão.

,; Quanto ao item 06 — Pagamento de Horas Extras - Nenhum indício de irregularidade encontrado.

.; Quanto ao item 07— Servidores com idade fora dos limites previsto em lei — 75 anos — Nenhum indício

de Irregularidade encontrado

" Quanto ao item 08 —- Servidores com idade fora dos limites previsto em lei- 18 anos — Nenhum indício

de irregularidade encontrado

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

Kleverton Flavio Ribeiro de Oliveira - Processo seletivo simplificado nº 00512012 - Edital/SMAS nª

00812012.
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O servidor foi admitido no municipio em 02.04.2012 e exonerada em 20.02.2016 no cargo de Assistente

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

vigencia: 02.04.2012 a 31.12.2012 (05.76 a 78) do processo Interno 0021792019.
Foram celebrados 4 Termos de aditamento:

1ª Tenno: Altera a remuneração mensal nos termos da Lei municipal nº 2,30712012 — decreto: 16342012

passando a receber R$ 1.655,12 (fis.?Q a 80).

2“ Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contratual até 30i'junhof2013 (05.81 a 82).

3" Termo: Prorroga :: Prazo de Vigência Contratual ata 28/fevareir012014 (fis. 74 a 75).

4ª Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contratual até zalfevereirolzms (fis. 83 a 84).

2) Samira Sperandio Merlo — Processo seieiivo simpiiiicado EditaliSMEDi nº 0022013.

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 03.07.201501531 a 93) do processo Interno 0021792019.
Foram celebrados 1 Termo de aditamento:

1“ Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contratual até 04Ijulhr312017 [115.89 a 90).

Consta declaração da servidora datada de oarorrzma que não exercei'ocupa cargo, emprego ou função

pública na União. Estados ou em outros municipios, respectivas autarquias. empresas púbiloas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas peio Poder Público (folhas 94 do processo interno

00217912019).

Obs.: O conaato foi prorrogado conforme data limite da vigência do processo seletivo simplificado
Edital/SMED! nº 00212013.

3) Verginia Bronzon Co rial-tri - Processo seletivo simpliãcado nº 00512012 — EdíiaIlSMAs nº 008l2012.

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 nª 25312012

- vigencia: 02.05.2012 a 31.12.2012 (05.99 a 101) do processo interno 00217912019.

, Foram ceiebrados 3 Termos de aditamento:

1ª Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contraiuai até Soaunhoi201 3 (05.9? a 98).

2“ Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contratual aia 28ifevereiroi2014 (fis. 102 a 103).

aº Termo: Prorroga 0 Prazo de Vigência Contratual ate 2BIfevereiroi2016 (fis. 85 a 86).

Consta declaração da servidora datada de 1610312012 que não exeroelocupa cargo, emprego ou função

pública na União. Estados ou em outros municipios, respectivas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público (folhas 104 do processo

interno 002179i2019).
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A Lei Municipal nº stereo (Lei Orgânica do Municipio) - artigo 72 — 1x, estabelece os casos de

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

público.

A Lei 1300/2007 — 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 prejuizo de sua remuneração:

I - Diárias;

ii - Gratificação Natalina;

Iii — Adicionais de insalubridade. Periculosidade ou Penosidade;

IV - Adicional por Serviço Extraordinário;

V — Adicional Noturno:

Vl _ Licença para Tratamento de Saúde, de acordo com as normas do órgão de Previdência e que estiver

vinculado o Municipio;

Vil - Licença à Gestante, a Adelante e Paternidade. de acordo com as normas do órgão de Previdência a

que estiver vinculado o Municipio;

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

vinculado o Municipio;

VIII - Ferias,

Artigo 213 - São deveres do Servidor contratado em caráter excepcional por tempo de serviço todos os
deveres inerentes ao Servidor efetivo. constantes nesta Lei.

A lei Municipal 1.85512GDB — 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 da outras providencias, '

5 2ª - 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 Inves de 02 anos, ou ainda

enquanto durar a vigência e execução de convênios ou programas govemementais.
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Os Processos Seletivos simplificados em sua maioria são feitos para o prazo de? do 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 Syivestre -— Cargo Provimento em comissão — Agente Operacional
Admissão: 03.01.2013 — Demissão: 09.03.2016

Em 18/03t2015 a servidora necessitou acompanhar o pai. sendo amparado pelo artigo 108 da Lei

Municipal nº 1300/2007 (Estatuto dos Servidores) que diz:

De ti'cençe por motivo da doença em pessoa da familia:

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.

5 1ª - A ticença somente será defende se .a assistencia direta do servidor for indispensável e não puder

ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado, atraves de
acompanhamento social.

5 2ª - A licença de que trata este artigo será concedido com vencimento integre! durante os dois
primeiros meses a com os seguintes descontos, quando ultrapassar esse limite:
! — 30% de 02 a 06 meses;

H —- 50% da 06 e 12 meses;

m .. 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 5 2“.

2) Roque Sperandio — Estatutário
Admissão: 11.02.1999 — Demissão: Servidor Ativo

De 0111212014 a OSIOSIZOIS o servidor necessitou acompanhar a esposa sendo amparado pelo artigo

108 da Lei Municipal nº 1800/2007 (Estatuto dos Servidores) como já citada acima.

Assim. o servidor a partir de 02.02.2015 passou a ter seu salário proporcional conforme mencionado no

& 2“.

Já em 161122015 a 0110312016 o servidor esteve em beneficio do INSS. recebendo em dezembro de

2015 somente os primeiros quinze dias pelo municipio (01.12.15 a 15.12.15).
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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 pmcessos internos “(7381/2018 e 002179!2019 nesta UCCI.

Esta Unldade Central de Controle Interno encaminhou o relatório para a Secretaria municipal de

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

preventivas principalmente referente aos atos de admissão de servidores contratadas. acumulação de

cargos e carga horária de trabalho.

Santa Teresa-ES. 13 de Fevereiro de 2019.

/Margarái Aparecida Novelli Cosme
“ªj Controãador Geral Interno

Margem“ A. Nuvem Cosme
Contratadº: Gam Inlamo

cnc 01253130

RECOMENDAÇOES DO CONTROLE INTERNO
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Recomendações
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Recomendações de Controle Interno

Diante de todo exposto na análise do processo em questão, esta UCCI recomenda:

“"Que toda admissão de servidor seja amplamente acompanhada de documentação que comprove a
não acumulação de cargos em cumprimento ao disposto no Artigo 37. incisos XVI e XVII:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto. quando houver compatibilidade
de horáriosr observado em qualquer caso o disposto no inciso Xl:

&) a de dois cargos de professor:

b) a de um cargo de professor com outra técnico ou cientifico:

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com praiissôes regulamentadas;

Obs.: 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
exerolclo regular das atribuições de cada cargo.

XVH - a proibição de acumular estende—se & empregos e funções e abrange autarquias, fundações,

empresas públicas. sºciedades de economia mista. suas subsidiárias. e sociedades controladas, direta
ou indiretamente. pelo poder público;

Quanto a natureza dos cargos comissionados. ele e de estrelta 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 municipios próximos.

ZJQue nenhum servidor municipal receba vencimentos superiores aos do chefe do poder Executivo.

a) Que a carga horária a qual o servidor é contratado. esteja claramente descrita nos contratos

administrativos e em seus termos de posse. sempre em compatibilidade com suas fichas financeiras. e

— —— P 29. 650—000D ! Neri Vervloet, 446— Santa Teresa ES CE
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que todos os apostilamentos sejam precedidos de estudo de viabilidade de que o contrato do servidor
comporta tal acrescimo.

4) Que as remunerações inferiores ao salário minimo somente sejam permitidas nos casos de

afastamento do servidor pelo iNSS ou por motivo de doença na familia conforme artigo 108 da Lei 'fíf
LBDOIQOOT — Estatuto dos Servidores.

Slºvenia as Horas Extras. que as mesmas sejam realizadas respeitando a Lei nº 1.800l2007 - Estatuto

dos servidores públicos do municipio 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, godendo

ser prorrogado gor igual períodº. se o interesse gúblico exigir, conforme se dispuser em
regulamento.

& 1ª — O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata
que iustificsrà o fato.

As horas extras devem ser ºrevlamente autorizadas pela autoridªde comºetente, bem como
precedida de iyslljjceilva. devidamente encanada em processo administrativo da despesa para
atender & situagggs gzeeggionele e temºoràries.

Quanto aos cargos Comissionados:

A natureza dos cargos comissionados e de estreita proximidade. ampla
confiança e até mesmo relaçâo pessoal com a autoridade a que se está
vinculado. nesse norte. o direito a percepção de horas exiras não deve existir.

6) Que seja sempre observados os limites com idade previsto em Lei, não sendo admitidos idade inferior

a 18 anos e superior a 75 anos.

7) Que as Contratações Temporárias de Excepcional interesse público atendem ao que dispõe a Lei

1,8552003. principalmente no que se refere ao & iº e seus incisos — Artigo Gª- artigo 8", conforme Lei
em anexo.
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Encaminhamos o processo contendo o Relatório para ciência do Sr. Prefeito Municipal e solicitamos o

encaminhamento a Secretaria Municipal de AdminlstraçâolRI-I para ciência & provfdencias.

Em seguida. soiicitamos a devolução para monitoramento desta UCCI.

Santa Teresa-ES, 11 de março de 2019.

”I

;»II/I
argaretl Apareàida Novelli Cosme

Controlador Geral Interno

SEGUE ABAIXO LEI MUNICIPAL SOBRE AS CONTRATAÇÓES:
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LEI Nº 1855: DE 02 DE ABEIL DE 200

DISPÓE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO PAR»; ATENDER
A NECESSIDADE TEMPORARI/i E DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,
NOS TERMOS DO INCISO IX, QO
ARTIGO 37 DA ÇONSTITUIÇAO
FEDERAEZ E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Artigo lº Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal
por tempo determinado na forma prevista nesta Lei.

& Iº As contratações de pessoal por tempo determinado só serão
admitidas para atender necessidade temporária, de excepcional interesse público, nos
casos a seguir:

1 — Em situações de emergência ou calamidade pública;

II — Combate a surtos endêmicas;

III — Substituição de servidores públicos que exerçam atividades essenciais,
legalmente afastados de suas funções, e cujo afastamento prejudique o desempenho
normal dos serviços administrativos ou dos serviços prestados à população do Município,
especificamente nas áreas de saúde e educação, em atendimento aos artigos 195 e 205
da Constituição Federal;

Iv - Atender as necessidades da contratação de servidores para a execução
de convênios com o Governo Federal e Estadual e autarquias, nas áreas de saúde,
educação e assistência social relativos aos programas governamentais;

V - Reposição de servidores licenciados, exonerados ou aposentados, e
outros necessários a indispensável prestação de serviços à comunidade.

5 2º As contratações por tempo determinado respeitarão :: prazo de 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, ou se o interesse for somente por
06 (seis) meses ou 01 (um), ao invés de 02 (dois) anos, ou ainda enquanto durar a
vigência e execução de convênios de programas governamentais.

Artigo zºÉ vedado, sob pena de responsabilidade administrativa da
autoridade e a consequente nulidade do ato:

1 - Desviar & pessoa da função para a qual foi contratada;

II — Contratar servidor em situação de acúmulo de cargos, na forma
estabelecida pelo inciso XVI,. do artigo 37 da Constituição Federal;
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RUI—1%? holly,III - Firmar contrato por tempo determina o em caso de
vacância ou emprego público, quando houver pessoas aprovadas em concurso público,
dentro do prazo de validade deste, aguardando nomeação;

Artigo 30 As contratações regulamentadas por esta Lei serão
obrigatoriamente precedidas de processo seletivo simplificado ou análise de títulos ou
análise de currículos, exceto:

I - Para as contratações de trabalhadores que ocuparão os cargos de
motorista (Categoria “D"), trabalhador braçal e auxiliar de serviços gerais;

II —— Para atender as situações de emergência e calamidade pública.

Artigo 40 A remuneração dos contratados na forma desta Lei respeitará os
padrões de vencimentos, dos planos de carreira e de salários dos servidores públicos do
Município, para funções iguais ou assemelhados..

Artigo sº 0 contratado na forma desta Lei Fica sujeito aos mesmos
deveres, proibições e responsabllidades previstas para os servidores efetivos do quadro.

Artigo 60 O contratado não poderá ser ocupante de cargo público sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissão, exceto
as acumulações permitidas pelo artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.

Artigo 70 0 contratado, na forma do Art. lº, não poderá, Findo o prazo,
ser novamente contratado, sujeitando-se às penalidades legais a autoridade responsável
pela contratação.

Artigo BºAs contratações por prazo determinado previstas nesta Lei,
serão efetuadas observando sempre a relação remanescente de candidatos aprovªdos
em concurso público, estando este em plena vigência.

Artigo Bº O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem
direito a indenizações:

I — Pelo término do prazo contratual;

II - Porlniclativa do contratado;

III » Unliateralmente, pela administração, decorrente de conveniência
administrativa;

IV - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar.

Parágrafo único- Quando o prazo de duração do contrato for superior a
30 (trinta) dias, o contratado fará jus ao 130 salário e férias proporcionais ao tempo de
serviço prestado, salário família, na forma da Lei direito previdenciário e jornada de
trabalho igual à prevista no Regime Jurídico Único do Município, ou a prevista em
prog ra ma especifico.

Artigo 10 É assegurado aos contratados o direito ao gozo de licença para
tratamento da própria saúde, por acidente em serviço, doença profissional, gestação e
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podendo a concessão de licença ultrapassar o prazo previsto no ato de admissão.

Artigo 11 O contrato de trabalho para prestação dos serviços celebrado na
forma desta Lei, será regido peias normas constantes da Lei 1.800/07 Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e legislação complementar.

Artigo 12 A disponibliidacie para contratação está limitada às vagas
remanescentes no Piano de Carreira dos quadros da Municipaiiciade.

Artigo 13 0 Chefe do Executivo poderá editar Decreto com a Justificativa
para cada programa de trabalho que demandar a contratação temporária se necessá rio.

Artigo 14 Os recursos necessários ao pagamento dos contratos firmados
por força desta Lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento
vigente no exercício financeiro da respectiva contratação.

Artigo 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa—ES, em 02 de abril de 2008.

GILSON ANTÓNIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipai de Santa
Teresa.

TRAMITAÇÓES REFERENTE AO PROCESSO 3889/2019
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Em Dezembro de 2019 foi realizada a atualização das Declarações de Acumulação de Cargos.

« Cursos e Capacitações

Esta UCCI participou de cursos e capacitações no decorrer do exercicio buscando aprimorar os
conhecimentos nas seguintes áreas:

. Prestação de Contas Anuais

,. Dispensa, Inexigibilidade e Procedimentos Auxiliares em Licitações

. Licitações Públicas

. Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

. Gestão de Riscos no Setor Público

. Arrecadação Municipal: Meios e Procedimentos de Implementação

. Processo e Responsabilização Perante o TCEES

. Gestão em Ouvidoria na Era da Informação

. Atendimento 2.0 — A Arte de Encantar o Cidadão da Era Digital

. Acessibilidade: Planejando e Executando Projetos Eficazes

- Olicína de Estudos Contábeis: Entendendo Resultados Primário e Nominal e Elaboração dos
Demonstrativos de Metas Fiscais.

Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados
na UG

Não foi realizada nenhuma Tomada de Contas Especial no Município em 2019.

O tribunal de Contas do Estado encaminhou a Prefeitura Municipal o Processo: 02080/2019-1 e a decisão

02754i2019-1 referente a REPRESENTAÇÃO apresentada por vereador da Câmara Municipal, referente ao

pagamento de passagens. diarias, hospedagem e alimentação do Sr.Prefeito Municipal no evento "os 100

melhores prefeitos do Brasil nos primeiros 150 dias de gestão" realizado em Recife. atraves de
Inexigibilidade.

Tendo em vista que após a Diligência, conforme decisão 940/2019, foi decidido pelo conhecimento da

Representação em virtude da irregularidade “Despesa Desprovida de interesse público “deixando de

converter o processo em Tomada de Contas especial e pela citação dos responsáveis.
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Foi reconhecida a boa-fé dos responsáveis e os mesmos foram notificados ao ressarcimento de 2.836,8

VRTE's sendo 621,37 solidário entre o Prefeito e a Procuradora Municipal em face da recomposição do

patrimônio público.

Assim, foi instruído pela Procuradoria Jurídica Municipal o processo administrativo interno nº 0155512019

contendo a Decisão 0275412019-1 o qual foi devidamente encaminhado a gerencia fazendária para o
cálculo do valor a ser restituído conforme abaixo:

Cálculo para lançamento do ressarcimento aos Cofres Publicos
Decisão 02754/2019 - 1Total em VRTE & ser devolvido: 28363

Total em Vrte à ser lançado em face da Sra Erika Helena Schlneider 310 69
Eliauttli em solidariedade com Gilson Antonio de Sales Amaro): '

Total em VRTE & ser lançado em face de Gilson Antonio de Sales 310 69
Amaro (em solidariedade com Erika Helena Schineider Biasutti]: '
Total (restante lem VRTE lançado em face de Gilson Antonio de 2215,43Sales Amaro: ,
Total Lançado em face Gilson Antonio de Sales Amaro ( 310.69 VRTE

(em solidariedade com Erika Helena Schinelder Bíasuttii+2215,43 2526.13
VRTE)

Total Lançado em nome da Gilson Antonio de Sales Amaro & Erika
Helena Schlnalder Blasuttl - em VRTE 2526'13 + 31059 _ 233632 IVETE]VRTE 2017 , R$ 3,1865VRTE 2018 R$ 3,2725VRTE 2019 R$ 3,421?

Valor em real a ser lançado
Gilson Antonio de Sales Amaro 2526.13 (VRTE)*3,4217 = R$8543,66
Erika Helena Schinelder Biasutti 310,69 (VRTE) ' 3,421? = RSIDGBJJB
Total em real 283632 VRTE = RSQTDBJS

A. c:):ij. (, _,. .
MARIA APARECIDA BUZZATO SILVA

GERENTE FAZENDÁRIA

Fracasso n."
!=“: “CLi-Truck

Rubricª Fºlhª n'ª
«VI.—1.3“ ui» IL
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perante o Tribunal de Contas do Estado do ES, conforme protocolo TC 1980412019-1 em 04/12/2019.

Após os devidos recolhimentos o processo foi encaminhado a Procuradoria Jurídica para comprovação
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Auditoria Temática em Receita Tributária (TCE)

Foi realizada no municipio pelo TCE-ES Auditoria Tematica em Receita Tributária — Processo: 1321/2018 —

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 periodo de

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

Após os trabaihos realizados para implantação do Plano de Ação da Receita no Municipio, 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.

O Tribunal de Contas encaminhou o Acórdão TC — 265/2019 com o objetivo de Homologar os Pontos

correspondentes aos achados de Auditoria.

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.

Foi encaminhado ao Tribunal de Contas através do Protocolo 09243I2019»2 o relatório com as ações
realizadas no 1“ semestre/2019.

Posteriormente, em 3011UI2019 foi encaminhado ao TCE através do Protocolo 17386I2019-1 um novo

Relatório contendo mais informações de ações realizadas.

No decorrer do exercício de 2020, será dado continuidade ao monitoramento que sera devidamente

informado ao TCE/ES por meio de novos protocolos.

Ao longo do exercicio, 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.
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Santa Teresa-ES, 13 de fevereiro de 2020.

Margareti Aparecida Novelli Cosme
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