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1.

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

Introdução

auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

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

auditoria em processos de Ata de Registro de Preços seguindo o manual de procedimentos desta unidade de

controle realizados mediante a análise dos processos e resposta ao check List proposto.

Na tabela a seguir. apresentamos os processos que foram objeto de auditoria. Os processos encontram-se na

Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do municipio:
www.santateresa.es.gov.b — Portal da Controladoria.

01: Qemais Itens Avaliado-s pelo Controle Interno

ES.

I_igg Processo Orgão ºbjeto | Achado ProglAIertas Situação
Ata de 12.895/2018 Saúde Aquisição de Equipamento de Relógio de - - Concluído

REQÍSÍI'O de Ponto com Biometria para a Secretari
Preços 13.47212018( Municipal de Saúde de Santa Teresa

Nº dos processos:

( 12.895/2018 (Solicitação Aquisição de Relógio de Ponto com Biometria);

/ 13.472/2018 (Pagamento a Empresa fornecedora do Relógio de Ponto com Biometria).

Tipo: Ata Registro de Preço
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Objeto: Aquisição de Equipamento de Relógio de Ponto com Biometria para a Secretaria Municipal

de Saúde de Santa Teresa — ES.

Fundamento Legal: Lei Federal 8666/93, Lei Federal nº 10.520102 e a Lei Municipal de nº 2198/2017

Valor: R$ 9.239,85 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

1. tNTRoouçÃo:

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter—se a controles diversos,

incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A

existência e efetivo funcionamento de sistemas de controles internos nos municipios e uma obrigação

estatulda pela Constituição Federal de 1988 (art. 31).

A finalidade desses controles e garantir que a administração atue em consonância com princípios

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor

aproveitamento dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população.

Nesse contexto, considerando o processo nº 1481772018, visando atender ao Plano Anual Auditoria

Interna (PAA!) relativo ao exercicio de 2019, a Unidade Central de Controle Interno realizou analise

do processo de nº 12.895i2018 que se refere à aquisição de equipamento de relógio de ponto com

biometria. incluindo a instalação para a operação, destinado a atender a Secretaria Municipal de
Saúde.

1.1 OBJETIVOS:

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis

desvios de finalidade, erros ou fraude—s. Assim como, verificar a adequação, a regularidade a

conformidade do processo de Adesão a Ata de Registro de Preço com os normativos vigentes.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO:

Adesão à Ata de Registro de Preços, ou “carona”, consiste num mecanismo administrativo, que

possibilita aos órgãos da Administração Pública, não participantes da licitação para registro de

preços, fazerem contratações, obedecendo aos limites legais, por meio de preços registrados por

outros órgãos, promovendo-se, assim, a economicidade processual, desde que demonstrada a

vantajosidade dos preços, conforme previsão legal das Leis Federais nº: 8666193, 10.520l02 e Lei
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Municipal de nº 2198/2017, necessários a instrução da fase interna do procedimento de contratação

por adesão aO Sistema de Registro de Preços.

Segundo a Lei Municipal de Santa Teresa nº 2198/2011:

Artigo 22 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta e anuência do órgão gerenciador.

5 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública, que não participaram do registro de
preços, que desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu
interesse junto ao órgão gerenciador da Ata., e quem compete autorizar a adesão, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.

5 2ª Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Artigo 23 É permitido aos órgãos e entidades que integram a Administração Pública
Municipal Direta e Indireta fazer uso, mediante adesão, de Ata de Registro de Preços de
órgãos ou entidades integrantes de outros Municipios, dos Estados, do Distrito Federal e da
União para fornecimento de bens e contratação de serviços.

5 1ª Para as adesões de que trata o caput, os órgãos e entidades municipais deverão
manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, a quem compete autorizar a
utilização, para que este indique os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem
praticados, obedecida a ordem de classificação.

5 2ºA utilização do Sistema de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros
Municipios, dos Estados, do Distrito Federal e da União está condicionada, a existência de
autorização por Lei ou outro ato normativo, no âmbito de cada esfera de governo, bem como
a expressa previsão dessa possibilidade no respectivo edital de licitação.

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA:

As técnicas de auditoria utilizadas para Obtenção das informações necessárias à análise do objeto
desse estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados.

2. EXAME TÉCNICO:

2.1 nas ACHADOS:
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1. Fase de Autorização Base Legal Sim NIA F'Is

1.1 O processo foi devidamente autuado—, protocolado & com numeração de

folhas? O processo foi autuado. protocolado com o número 12.895I201B e
numerado das folhas 01 a 117.

Art. BB,
caput, da Lei

nº 6566/93

01 a

117

1.2 Consta memorando de solicitação da area interessada para contratação, com

a respectiva justmcativa e autorização do Gestor? Consta memorando da
Gerente Administrativa da Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde.

02

1.3 Consta no termo de referência definindo o objeto da contratação, a indicação

dos recursos orçamentários, os critérios de aceitação das propostas, inclusive

com a fixação dos prazos e condições para fornecimento e aceitação? Consta

no Termo de Referência 0 Objeto da Contratação que e: "Aquisição de
Equipamento de Relógio de Ponto com Biometria, incluindo e Instalação

' para operação, destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de
Saúde."

Os recursos orçamentários também foram indicados no termo sendo eles:

Classificação Funcional Programática: 0120201012200012.001-SMSA.

Elemento de Despesas: 44905200000 - Equipamentos e Material
Permanente - Fonte de Recurso: 1201 - Ficha: 14,

Os critérios de aceitação da proposta de acordo com o Termo de
Referencia deverão estar incluidos na proposta de preços todos os custos,

como transporte. tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas

e indiretas relacionadas com os objetos da contratação. devendo a
proposta de preço infon'nar a Validade que não poderá ser inferior a 60

(sessenta dias) e conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 12012017 do
Município de Vila Velha em seus itens 5.5 e 5.6 estabelecem demais
critérios para aceitabilidade da proposta. Quanto as condições para
fornecimento são que os equipamentos deverão ser entregues e instalados,

em até 10 (dez) dias consecutivos após a emissão da Nota de Empenho a 0

Recebimento da Autorização de Fornecimento.

Art. 14, caput

e Art. 7“. inc.

I da Lei nº
8566/93

03,

07 e

20

verso

1.4 O Termo de Referência foi devidamente aprovado pelo ordenador de

despesa? Sim foi aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde que é a
ordenadora de despesa do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 7ª.52ª,1
da Lei nº
8565/93

03a
10

1.5 Consta ampla pesquisa de mercado efetuada na própria administração

pública ou empresas do ramo?

Consta 3 (três) orçamentos de aquisição e instalação de Relógio de Ponto

no processo. sendo eles das seguintes empresas:

Empresa Unid. Quant. Vr Unitário Vr Total

Soft Tecnologia Ltda - ME Unid. 05 R$ 3.200,00 R$ 16.000,00

Sharrnalc Com. e Serv. Unid. 05
Ltda- ME

R$ 2.800,00 R$ 14.000,00

Centermaq Comércio e Unid. 05
Representações Ltda

R$ 3.000,00 R$ 15.000,00

Art. 15, V, à
1“ da Lei nº

0556/93

88 a

90

Art. 3“ da Lei1.6 A cópia da Ata de Registro de Preço foi juntada aos autos. e utilizada como
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comparativo no mapa de apuração do preço mais vantajoso? Sim consta a nº 8566/93 X 73a
cópia da Ata de Registro de Preço e suas publicações no Diário Oiicial dos 85
Poderes do Estado do Espirito Santo e no Diário Oficial do Município de
Vila Velha - ES. Não houve mapa de apuração de preço, mas comparando o

valor da Ata de Registro de Preço com os orçamentos existentes no
processo nas fls. 88 a 90 "na evidente que o valor da Ata foi mais vantajoso

do que os valores do orçamento.

2. FASE DE AUTORIZAÇAO Base Legal 8 NIA FL
2.1 Existe demonstração da existência de dotação orçamentária para cobrir Art. 60. Lei

despesa com a contratação pretendida? Sim. Consta no processo a Nota de 4320164 X 115 e
Pré Empenho e a Nota de Empenho que comprova a reserva orçamentaria. 116
Órgão: 012 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 020 -—- Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 -—- Saúde - Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apolo Administrativa

ProjetoIAtivldade: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas

Elemento Despesa: 44905200000 - Equipamento e Material Permanente.

Fonte de Recurso: 12010000 — Recursos Próprios — Saúde

2.2 Consta Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e
devidamente autorizada pelos responsáveis? Consta solicitação/cotação de 12:
material preenchida no Sistema de Compras do Município, sem assinatura 88 a
do responsável pelo preenchimento na fls. 12. Os orçamentos enviados 90
pelas empresas participantes constam nas fls. 88 a 90 no processo.

2.3 Consta consulta ao Órgão Gerenciador da Ata quanto à possibilidade de Art.22, 51“,

adesão. observando a descrição e quantitativos dos itens pretendidos? Decreto
Sim, consta no processo ºfício da Gestora do Fundo Municipal de Saúde Federal nº X 14
solicitando a Autorização para a Adesão & Ata de Registro de Preço ao 7.892/13
Municipio de Vila Velha informando a descrição e o quantitativo dos itens

pretendidos.,

2.4 Consta resposta afirmativa do Órgão Gerenciador quanto aos quantitativos Art. 22. 55 1º

desejados com o oficio de consulta ao fornecedor e respectivo aceite aos e2ª. Decreto X 15
mesmo? Sim consta um ºfício da Secretaria Municipal de Administração do Federal nº

Municipio de Vila Velha autorizando 2 Adesão a Ata de Registro de Preço 7392/13
aceitando atender nos quantitativos solicitados pela municipalidade.

2.5 No documento de autorização do órgão gerenciador consta declaração de Art. 22. & 4“,

que a adesão não ultrapassará o limite permitido para cada Ata? Decreto
Sim. consta no ºfício da Secretaria Municipal de Administração Vila Velha - Federal nº X 15
ES Declaração do Secretário que a quantidade de equipamento solicitada 7092/2013
acima não ultrapassa o limite máximo de adesões de cada Ata, estando

dentro dos limites legais.

3. FASE DE SELEÇÃOIESCOLHA Base Legªl 8 NIA FL
3.1 Consta cópia integral do edital e seus anexos. devidamente assinados. bem Art. 40, 5 1",

como a Ata de Registro de Preços, publicada na imprensa oficial? Sim consta Lei nº 19 a
uma cópia de todo Edital da Prefeitura Municipal de Vila Velha bem como 8566/93 )( 67; e
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cópia de todos os Anexos, porém sem assinatura. Consta também no ' No
processo cópia da Ata de Registro de Preço devidamente assinada pelo ' 87
Secretario Municipal de Administração de Vila Velha e por um dos
proprietários da Empresa ganhadora. Consta ainda as publicações no
imprensa oficial do aviso do Pregão Eletrônico e do Resumo da Ata de
Registro de Preço.

3.2 0 Edital da licitação para registro de preços prevê a possibilidade de
adesão? Sim consta no capitulo 23 item 23 do Edital:

"23.23. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser X 33
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não . verso
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e
anuência do órgão registrador e do compromltente."

3.3 Há previsão no edital de que o total de utilização de cada item não pode Art. 22, & 4ª,

exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente registrado? Decreto
Sim consta no capitulo 23 item 24 do Edital: Federal nº X 34
“23.24. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços 8566/2013

não poderá exceder, na totalidade, ao quintupio do quantitativo de cada
item registrado na Ata de Registro de preços para o órgão gerenciador e

órgãos não participantes que aderiram.

3.4 Consta cópia dos documentos de habilitação exigidos no Edital, devidamente
autenticados?

- Cartão do CNPJ (fls. 102) - atendendo assim o item 3.1.1 do Anexo IV
Edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista);

- Cópia da última alteração Contratual da Empresa registrado na Junta
Comercial do Estado do Espirito Santo (fls. 103 a 106) —- atendendo assim 0

Item 2.1.2 do Anexo IV do Edital (Habilitação Juridica);

- Carteira Nacional de Habilitação (fls. 107) - atendendo o item 2.1.5 do
Anexo IV do Edital (Habilitação Juridica); )(
- Certidões Negativas de FGTS (fls. 108) - atendendo ao item 3.1.6 do
Anexo IV do Edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista);

- Certidão Positiva com Efeito Negativa Federal (fis. 109) - atendendo ao

item 3.1.2 do Anexo IV do Edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista);

- Certidão Positiva com Efeito Negativa da Prefeitura Municipal de Vitória -

ES (fls. 110) atendendo ao item 3.1.4 do Anexo IV do Edital (Regularidade

Fiscal e Trabalhista);

- Certidão Negativa Trabalhista (fls. 111) - atendendo ao item 3.1.7 do Anexo

N do Edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista);

- Certidão Negativa Estadual (fls. 112) — atendendo ao item 3.1.3 do Anexo

IV do Edital (Regularidade Fiscal e Trabalhista).

102a

112

3.5 A autoridade competente justificou a necessidade de contratação e sua Art. 22 caput

vantagem de aderir a Ata de Registro de Preço? Decreto
A justificativa da necessidade de contratação está descrita no Termo do Federal nº
Referência, fis. 03 do processo. 7892/13
['A aquisição de Equipamento tem como finalidade a implantação de um
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sistema informatizado de frequência( Ponto Eletrônico) para otimizar o
controle da movimentação e lotação dos servidores vinculados a esta
Secretaria. trazendo beneficios tais como agilidade segurança e
confiabilidade das infomações, garantindo ao Servidor o correto X

03;

88a
ao

tratamento de sua jornada de trabalho, aumentando a eficiência da
fiscalização."

Foi encontrado no processo orçamentos de 3 (três) empresas orçando o

produto adquirido, sendo todoseles com valores superiores ao da Ata de
Registro de Preço, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Empresa Valor do Valor da Ata Diferença
Orçamento por de Registro de

(unitário) Preço
Soft Tecnologia R$ 3.200,00 R$ 1.847,97 R$ 1.352,03 aLtda - ME menor aderindo

a Ata

Sharmak Com. e R$ 2.800,00 R$ 1.847,97 R$ 952,03 a
Serv. Ltda— ME menor aderindo

a Ata

Centermaq R$ 3.000,00 R$ 1.847,97 R$ 1.152,03 aComercio e menor aderindo
Representações a Ata
Ltda

' 3.6 Consta justificativa e demonstração das razões de considerar o serviço como Art. 57. inc. NIA
continuo, quando for o caso? Não se trata de serviço continuo. II. Lei

8566/93

3.7 Consta Minuta do Termo de Contrato, elaborada de acordo com as regras do Art, 55, da

Edita], Termo de Referência da Licitação de registro de preços? Lei nº
Não há Minuta de Contrato no processo, mas a Ata de Registro de Preços 8.666.193? ' 73 a
estabelece obrigações da Empresa contratada com o Município. )( 75;
Ex.: Cláusula Primeira — Do Objeto, Cláusula Segunda - Do Preço, Cláusula 78 a
Terceira -— Das Obrigações do Fornecedor, Cláusula Quarta — Do Prazo para 79;
Fornecimento, Cláusula Oitava — Do Pagamento, Cláusula Décima Primeira 80 a
- De Garantia do Produto, Cláusula Décima Segunda —- Das Sanções 82
Administrativas.

3.8 Os autos foram submetidos à análise jurídica da assessoria do órgão ou Art. 38, Inc.entidade interessada? VI, da Lei nº
Há Parecer Jurldlco da Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de 8.666.913 X
Licitação do Municipio de Vila Velha opinando pela legalidade do Pregão

Eletrônico, a Minuta de Edital e seus Anexos, porém não houve parecer
Jurídico da Procuradoria do Municipio de Santa Teresa.

2.2 DAS CONSTATAçõEs:

2.2.1 _ Do Processo Interno de Solicitação de Autorização
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O processo anaiisado foi devidamente autuado, conforme preceitua a legislação vigente, contendo a

solicitação atraves de memorando de Gerente Administrativa da Secretaria de Saúde para a Secretária

Municipalde Saúde solicitando no mesmo a autorização/adoção das providências necessárias com vistas à

aquisição de Equipamento de Relógio de Ponto com Biometria, incluindo a instalação conforme
especificação constante no termo de Referência e tendo como finalidade trazer beneficios tais como

agilidade segurança e confiabilidade das informações, garantindo ao Servidor-o correto tratamento de sua

jornada de trabalho, aumentando a eficiência da fiscalização. A aquisição do produto foi realizada através

de Ata de Registro de Preços aderida pelo Município junto ao Municipio de Vila Velha — ES com a seguinte

descrição:

. Ata 0014/2018 elaborada com base no julgamento da licitação modalidade Pregão Eletrônico, para

Registro de Preços, sob nº 0120/2017, publicada no Diário Oficiai dos Poderes do Estado e no

Diário Oficial do Municipio de Vila Velha - ES ambas do dia 17/01/2018 e assinada pelo Secretário

Municipal de Administração de Vila Velha - ES e o representante da Empresa Ebalmaq Comercio e

Informática Ltda - EPP no dia 15 de janeiro de 2018.

Identificamos que no termo de referência (fls. 14) foi indicada a dotação orçamentária para pagamento da

despesa.

Classificação Funcional“ Programática: 0120201012200012001 —— SMSA.

Elemento de Despesas: 44905200000 — Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 1201 - Ficha: 14

Constam no processo 3 (três) orçamentos de empresas diferentes com a finalidade de demonstrar

pesquisa de mercado (ils. 88 a 90). No entanto como demonstrado na tabela abaixo nenhum dos

orçamentos foi inferior ao valor da Ata de Registro de Preço aderida pelo Municipio.

Empresa Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
Soft Tecnologia Ltda - ME Unid. 05 R$ 3.200,00 R$ 16.000,00
Sharmak Com. e Serv. Ltda- ME Unid. 05 R$ 2.800,00 R$ 14.000,00
Centermaq Comércio e Representações Ltda Unid. 05 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00
Valor da Ata de Registro de Preço (Empresa Unid. 05 R$ 1.847,97 R$ 9.239,85
Ebalmaq)

Foram adquiridos pela municipalidade 5 (cinco) Retógios de Ponto com Biometria pelo valor total de R$

9.239,85 (Nove mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) junto à Empresa Ebalmaq

Comércio e informática Ltda —- EPP de acordo com adesão a Ata de Registro de Preço.

Foi realizado pré empenho de nº DOC/023212018 no dia 24/09/2018 (fis. 115) e no mesmo dia foi realizado 0
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empenho com o número 0000767i2018 (fis. 118) conforme demonstrado na tabela abaixo.Nº Pré Data Credor Nº do ValorEmpenho! Processo Empenho
Empenho

000023212018 24/09118 Ebaimaq Comercio e Informática Ltda EPP 012895/18 R$ 9.239,85

Pré Empenho

0000767/2018 24/09/18 Ebalmaq Comércio e informática Ltda EPP 01289518 R$ 9.239,85

Empenho

A dotação orçamentária da Nota de Pre Empenho (fis. 115) e da Nota de Empenho (fis. 116) são a mesma
indicada no Termo de Referência da fis. nº 02.

Foi emitida no dia 25i0912018 a Autorização de Fornecimento/Execução de número 000172/2018 em nome

da Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda -—— EPP (fls. 117), referente a aquisição de 5 (cinco)

Relógios de Ponto com Biometria no valor de R$ 9.239,85 (Nove mil, duzentos e trinta e nove reais e

oitenta e cinco centavos) com prazo de entrega de 10 (dez) dias do recebimento da Autorização de
Fornecimento.

2.2.2 -— Do Processo de Pagªmento da Aguisigão do Produto

Foi solicitado ao setor do Arquivo Geral da Prefeitura Municipal de Santa Teresa o processo de nº
1347212018, referente ao pagamento à Empresa Ebalmaq Comércio de Informática Ltda EPP em relação à

aquisição do Relógio de Ponto com Biometria para atender aos servidores do Fundo Municipalde Saúde.

No referido processo consta o atestado da Gestora do Fundo Municipal de Saúde (Secretaria Municipal de

Saúde) para o Prefeito Municipal (fls. 02) atestando que recebeu as mercadorias referentes a Nota Fiscal

da Empresa Ebalmaq Comércio de Informatica Ltda EPP anexada no processo na fis, 04.

Consta no processo a FILP - Formutário de Integração entre Liquidação e Pagamento devidamente

assinada pela Secretaria Municipal de Saúde na fls. 03 e as Certidões Negativas da Empresa Ebalmaq,
sendo elas:

Certidões Municipais do Municipio de Santa Teresa e do Municipio de Vitória (fls. 06 e 11);

Certidão Negativa Estadual (fls. 07);

Certidão Negativa Federal (fls. 08);

Certidão Negativa do FGTS (fls. 09);&'x'x'ªx
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«/ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fis. 10).

Há no processo na folha de informação (fis. 12) assinatura do Prefeito Municipai dando ciência e

encaminhando para providências ao Setor Contábit.

O Setor Contábil por sua vez emitiu a Nota de Liquidação da despesa na (tis. 13) com data do dia

05/10/2018 e a Nota de Pagamento na (05.14) com data do dia 05/10/2018 em nome da Empresa Ebalmaq

Comércio e Informática Ltda EPP. Também foi anexado no processo pelo Setor Contábil a Ordem Bancária

de Transferência de Valores comprovando o pagamento à Empresa Ebalmaq Comércio e Informática Ltda

EPP.

Demonstrativo dos vaiores liquidados e pagos referente aquisição do Relógio de Ponto com Biometria.

Nº e Data da Liquidação Valor da Liquidação N" e Data Pagamento Valor Pagamento
0001333/2018 R$ 9239.85 0002008/2018 R$ 9.239,8505/10/2018 11/10/2018

2.2.3 Da Falta no Processo do Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal

Verificamos que no processo nº 12.895/2018 não consta Parecer Juridico da Procuradoria Municipal a

respeito da adesão a Ata de Registro de Preço pela Municipalidade conforme determina o art. 35 da Lei

Municipal 2198/2011:

Artigo 35 - No âmbito do Poder Executivo Municipal, todos os processos que envolvam adesões &

Atas de Registro de Preços de Órgãos e Entidades de outros Municípios, dos Estados, do Distrito

Federal e da União deverão ser submetidos à ana/isa prévia da Procuradoria Municipa/ quanto aos

aspectos jurídicos.

a. RECOMENDAQÓES E CONCLUSÃO:

Na aplicação dos testes de auditoria no processo de Adesão de Ata de Registro de Preço (Processo

12.895/2018) bem como no processo de pagamento do produto adquirido (Processo nº 13.472/20158)

efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde junto a Prefeitura Municipal de Vita Velha — ES não foram

identificadas irregularidades passíveis de apontamento.

Após as análises efetuadas, com base nas disposições estabelecidas na Lei Municipal 2198/2011 que

dispõe sobre normas especíticas em matéria do sistema de registro de preços no âmbito do Municipio de

Santa Teresa - ES. esta Unidade Central de Controle Interno RECOMENDA gue ao efetuar gual'guer

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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adesão a Ata de Registro de Preços de outros Municlgios, Estados, do Distrito Federal e da União, deverá

ser submetida à análise prévia da Procuradoria Municipal quanto aos aspectos iurídicos e normativos que

regem a adesão.

Santa Teresa-ES, 26 de Julho de 2019.

Margareti Aparecida Novelli Cosme

Controlador Geral Municipal

02:Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno

Processo ªgio ªim—o Achado ProQIAlertas Situação
010575/2019 Saúde Diárias e Horas Extra Pagamento de - Controle de Diárias ineficaz. Processo enviado a

dos servidores da Saúde Diárias e HE sem Elaboração de |N sobre Secretaria Municipal
— Motoristas deI controle por parte concessão de Horas Extras. de Saúde para
Ambulância. da Secretaria. - Contratação de servidor para atendimento das

' cobrir escalas. Recomendações.
- Utilização do Relógio de Ponto

por todos os servidores da Saúde

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM DIÁRIAS E HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE SANTA TERESA — ES — MOTORISTAS DE AMBULÃNCIA

1. INTRODUÇÃO:

A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos. inciuindo os

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios e uma obrigação estatuída pela Constituição

Federal de 1988 (Art. 31).

A finalidade desses controles e garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais,

como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos públicos e

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
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a boa qualidade dos serviços prestados à população.

Nesse contexto. considerando o processo nº 010.57512019, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interna

(PAAI) relativo ao exercicio de 2019, a Unidade Central de Controle interno realizou uma análise dos processos

115/19, 2669/19, 4025/19, 6094.19l 7203/19 e 8606/19, que se referem e Pagamentos de Diárias a Motoristas do

Fundo Municipal de Saúde. Nos processos acima descritos foram selecionados como amostra os pagamentos a

servidores que atuam nas ambulâncias do municipio.

1.1 OBJETIVOS:

O objetivo geral da presente inspeção consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possiveis desvios de

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade dos processos de

Pagamento de Diárias com os normativos vigentes.

1.2 FUNDAMENTAÇÃO:

Lei 1.800l2007 — Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do municipio de Santa Teresa.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 022014 — Versão 02 - disciplina as rotinas e procedimentos para requisição,

concessão e pagamento de diárias para deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Santa Teresa —
ES.

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA:

As técnicas utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse estudo foram: exame

documental e consulta a sistemas informatizados.

2. ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA

Dos processos analisados no Fundo Municipal de Saúde,, foram encontradas diversas situações. e comparando-

as com a Instrução Normativa, descrevemos abaixo:

2.1) Consta na solicitação da Diária o nome e assinatura legível do servidor requerente, bem como sua
função, período de afastamento, valor da diária e natureza da missão, conforme art. 11 alíneas "a” a "f” da

instrução Normativa.

As diárias referente a esta amostra, se referem a Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde de Santa

Teresa. Portanto, são servidores que trabalham através de escala já pré-estabelecida e não preenchem 0

Rua Darly Naify Vervioet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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G'

43% recªrº?

formulário de Solicitação de Diárias (Anexo I) da referida norma.

Encontra-se anexado ao processo o Controle de Diária dos Motoristas contendo o destino, a data, inicio e término

do expediente, placa do veiculo e Quilometragem.

2.2) Consta assinatura legível do Secretário da pasta e o encaminhamento ao Ordenador de Despesa para
autorização ou não da despesa, conforme art. 11 alíneas "g - h” e art.13 da Instrução Normativa.

Por ser diária de Motoristas de Ambulância que possuem escala fixa, a Secretária Municipal de Saúde protocola o

processo contendo a Comunicação Interna direcionada ao Prefeito Municipal, juntamente com a Planilha de Diárias

identificada por Fonte de Recursos, e o Controle de Diárias dos Motoristas solicitando o pagamento que se refere
ao mês anterior.

2.3) As solicitações de diárias deverão ser protocolizadas com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,

conforme art. aº, inciso I da instrução Normativa.

Por ser diária de Motoristas de Ambulância que possuem escala Hxa, não se aplica este artigo da referida norma.

2.4) Deverá também acompanhar o pedido de diária cópia de comprovante da programação do evento,
como: convite, folder, agenda, informativos ou justificativas, bem como documentação comprovando a

inscrição, conforme art.12 da instrução Normativa.

As diárias referente a esta amostra. se referem &: Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde de Santa

Teresa. Portanto, são servidores que trabalham através de escala já pre-estabelecida e preenchem o Controle de

Diária dos Motoristas contendo o destino, a data. inicio e término do expediente, placa do veiculo e Quilometragem.

2.5) Houve comprovação da Diária através do preenchimento do Relatório de Viagem (anexo III) e mediante

apresentação de documentação que evidencie a participação, conforme art. W, 5 1ª e 2".

As diarias referente a esta amostra, se referem a Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde de Santa

Teresa. Os mesmo preenchem o Controle de Diária dos Motoristas contendo o destino, a data. inlcio e término do

expediente, placa do veiculo e Quilometragem.

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 Espirito Santo

2.6) Após autorização do ordenador de despesa, foi realizado e empenho e liquidação da despesa e
encaminhado a Tesouraria para o respectivo pagamento:

Em relação e esses processos, as diárias são realizadas e pagas posteriormente ao mês trabalhado. Porém os

empenhos são estimativas.

É formalizada a Comunicação Interna pelo Fundo Municipal de Saúde o qual encaminha ao Prefeito Municipal para

autorização do Pagamento das Diárias.

Em relação aos Empenhos, veriHcamos nesta amostra que todos foram realizados antes do evento, estando assim

de acordo com o artigo 60 da lei 4.320,64 que veda a realização de despesa sem grévio emgenho.

Em relação às Liquidações e Pagamentos , todos foram realizadas após os deslocamentos, o que contradiz a Lei

1.800/2017 no seu artigo 79 do Estatuto do servidor que evidencia que a diária é concedida para custear despesas

com pousada, alimentação e locomoção.

Art. 79 — O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do

território Nacional, fará jus & passagens e diárias, gera cobrir as desgesas de ªcusada, alimentação e
locomoção.

3. EXAME TÉCNICO

Conforme solicitado no processo número 010575l2019 enviado a Secretaria da Fazenda, que se refere a diárias

concedidas e pagas e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, elaboramos

o relatório da situação encontrada nos processos soiioitados. com base na Instruoão Normativa nº 03/3014 —

versão 02 - Concessão de Diárias e Decreto 383/2017 age Regulamenta o Valor das Diárias no Municígio.

Conforme a Instrução Normativa nº 02/2014 - Artigo 3“ - IV:

“Diária — É o Valor destinado a indenizar o agente púb/ico ou colaborador ,os/as despesas extraordinárias com

alimentação, hospedagem e locomoção quando em serviço de interesse

público, se afastar em caráter eventual ou transitório durante o período de deslocamento naquele dia, em serviço de

interesse da administração pública”.

> Valor das Diarias conforme Decreto Municipal 383/2017 Vigente no período:

Rua Darly Nerly Verv/oet, 446 —— Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
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' NICO
DECRETO N' 383/2017

TABELA DE DlARiAs

DESLOGAMENTQS
CARGO I FUNÇÃD Nº ESTADO ' FORA ªº ESTADO neu-mo noT E

reasºns PBMEngl-I Perigo m FEIgNDITE MUN'GIP'º- Prefeita SGC ,00 75.00 650. 30 250.00 1 5.00
_ l — Vico-Prefeito 201: ,00 45,00 500. 30 200.00 15,00

II —Sacratárloa. Chefe da
Gabinete, Prºcurador.Gerentes, controlador, 200.00 45.00 400.00 200.00 15.00
Subsecretário. Subprocurador
:; Mama-m
“" ' ºm'ºª cªrgºs dª 150,00 30.00 300.00 1 50.00 15.00confiança
v — Servidores 233;de 150.00 30.00 300.00 1 50.00 15.00ªfetivas e um mala 1 50.00 30.00 , 300,00 1 50.00 1 5,00cºntrªtados Outnet 150.00 30.00 300.00 1 50.00 » 1 5,00

*Alterado pelo Decreto 227/2019' de 18/07/2019 *Alterado pelo Deoreto255/2019.

Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - Lei 1.800/2007:

Art. 79. O Servidor que, a serviço, se afastar do Municipio, ou de seu local efetivo de traba/ho, em caráter eventual
ou transitório para outro ponto do território Naciona/, fará jus e passagens, hospedagens 9 diárias, para cobrir as
despesas de hospedagem, a/imentação e locomoção.

9 PA diária será concedida por dia de afastamento, sendo fixada por Decreto seus va/ores, na proporção de
acordo com o seu deslocamento, quando não exigir pernoite fora da sede

& 2“ Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, inferior a 4 (quatro)
horas cont/nuas de trabalho, o Servidor não fará jus & diárias.

Para que se possa realizar o trabalho, foi solicitado primeiramente ao Fundo Municipal de Saúde os nomes dos

servidores que trabalham nas Ambulâncias do Município, suas escalas e Locais de partida. A escala é fixa para

todos, com plantão de 24 horas sendo das 19:00 h de um dia as 19:00 h do outro dia.

As escalas são assim divididas:

«' Hospital — São transferências realizadas para outros Hospitais

Edgar Soaquetti — Joel Sheppa dos Reis, Telma Migliorelli e Luiz Carlos C. Gonçalves

./ Unidade de Saúde de Várzea Alegre

Geraldo Ferreira França, Essi Ferreira Franca, Eumaguio Orlando Loriato e Ramon Angeli Zanotti.

—/ Unidade de Saúde de São João de Petrópolis

Mário Rolla, Eloisio Vivaldi, Hudson João Luchie Cassiano Estevão Wutkovsky (sendo que este último

não tem diárias realizadas no periodo - Admissão: 02/07/2019).
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3.1 nas ACHADOS E DAS CONSTATAÇÓES

Para dar andamento aos trabalhos, foram solicitados processos de Pagamento de Diárias realizadas por servidores

ocupantes do cargo de Motorista, especificadamente de Ambulâncias referente ao periodo de Janeiro a
Julho/2019 demonstrados abaixo:

Obs.: Os formulários de Controle de Diárias dos Motoristas demostram o horário que o servidor se desloca para

atendimento ou remoção/transferência de paciente e não o horário Exo do plantão que é das 19:00 de um dia as
19:00 de outro dia.

Escala: Hospital

1) Servidor: Edgar Scaquetti — Valor: R$ 1.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Empenho Liguid. Pagt. % Descrição Valor
575/18 1919/18 134 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 90,00

custear diárias intermunicipais Referente '
ao mês 12/2018

1122/16 1939/18 142 23/01/19 Pagamento ref. Empenho complementar 240,00
para custear diárias intermunicipais
Referente ao mês 12/2018

' Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 — OP: 117 e 142/2019

Observa—se que o servidor faz escala de 24 horas folgando 72. Valor das diaria R$ 30,00 — 12 diárias
conf. Escala anexada no processo. Foram pagas 11 diárias.

custas de diárias intermunicipais
Referente ao mês 02/2019

Empenho ' Liguid. Pagt. Data Descrição Valor
20/2019 379/19 618 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as 420,00

Competência 01 e 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 004026/2019 — OF: 608 a 6301201 9

Conforme controle de diária anexado ao processo, observamos duas escalas em nome do servidor.
Urna da Competência 01/2019 (com férias do dia 01 a 15/01) e outra da Competência 02/2019 (com
férias do dia 01 a 15/02). Valor da Diária: R$ 30,00 — 14 diárias.

Empenho Liguid. Pagt. Data Descrição Valor
20/2019 623/19 1026 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as 240,00

custas de diárias intermunicipais
Referente ao mês 03/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 08 diárias.

Competência 03/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 006094/2019 — OP: 1.017 e 1041/2019

Empenho Liguid. Pagt. Data Descrição Valor
20/2019 781/19 1256 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as 270,00

custas de diárias intermunicipais

Rua Dar/y Nenªy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
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I | | | Referente ao mês 04/2019 |
Competência 04/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 007203/2019 - OP: 1.242 a 1.272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diárias.

Empenho Liguíd. Pagt. Data Descrição Valor
20/2019 009/19 1541 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as 350,00

custas de diárias intermunicipais
Referente ao mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 008506/2019 — OP: 1.529 a 1557/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 -12 diárias.

O servidor não descreve no controle de diárias o horário real de seu deslocamento, mais sim o horário fixo de

sua escala de trabalho, portanto, fica dificil evidenciar se o deslocamento se deu por período superior a 04 horas de

afastamento e se realmente neste dia houve um deslocamento. Toda a escala traz como inicio e término do

expediente os horários de 07:00 as 19:00 ou 19:00 as 07:00. Os horários são de inicio e lim arredondados, sendo
totalmente burláveís.

A secretaria não possui comprovante real de horários de saída e retorno destes deslocamentos, sendo totalmente

aceitável a anotação do motorista.

2) Servidor: Joel Scheppa dos Reis - Valor: R$ 930,00

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
333/18 1928/18 128 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 240,00

custear diarias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 — CP: 117 a 142/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 9 diárias. Obs.: Foram pagas & diárias.

Empenho Líguid. Pagt Data Descrição Valor
25/19 217/19 467 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 60,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados —- Processo: 002669/2019 — OP: 454 a 471/2019

Conforme controle de diária anexado ao processo, observamos na escala em nome do servidor que o
mesmo só fez plantão nos dias 21 e 25/01/2019. Valor da Diária: R$ 30,00 - 02 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
25/19 383/19 622 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 0212019

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados -— Processo: 004028/2019 — CP: 608 a 630/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 - 6 diárias.
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Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
25/19 629/19 1032 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 006094/2019 «— OP: 1017 a 10411201 9

Valor da Diária: R$ 30,00 — 06 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
25/19 788/19 1264 29/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

' de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Competência 04/2019: Dias/Horario Trabalhadcs -— Processo: 007203/2019 —- OP: 1.242 a 1.272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 06 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
25/19 1013/19 1545 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 90,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 008606/2019 — OP: 1.529 a 1.557/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 03 diárias.

O servidor descreve somente o horário do deslocamento realizado com a ambulância no dia de seu plantão. Porém

os horários são de inicio e tim arredondados, sendo totalmente buriáveis.

A secretaria não possui comprovante real de horários de saída e retorno destes deslocamentos, sendo totalmente

aceitável a anotação do motorista.

Foi observado que o plantonista realiza troca de plantão, pois no mês de Fevereiro/2019 o servidor trabalhou

seguidamente nos dias 01, 02 e 03.

3) Servidor: Telma Migliorelli Scaquetti -Va|or: R$ 840,00

Emgenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
432/19 ' 638/19 1041 06/05/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 270,00

custear diárias intermunicipais referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horário Trebalhados - Processo: 006094/2019 — OP: 1.017 a 1.041/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
432/19 783/19 1258 28/05/2019 Pagamento ref. as despesas com as 270,00
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custas de diárias intermunicipais Referente
ao mês 04/2019

Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 e 1272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diarias.

Emgenho Lig uíd. Pagt Data Descrição Valor
432/19 1022/19 1553 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as 300,00

custas de diárias intermunicipais Referente
ao mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 008606/2019 — OP: 1.529 a 1.557/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 - 10 diárias.

A servidora não descreve no controle de diárias e horário real de seu deslocamento, mais sim o horário fixo de sua

escala de trabalho, portanto, fica dificil evidenciar se a diária se deu por periodo superior a 04 horas de
afastamento. Toda a escala traz como inicio e término do

expediente os horários de 07:00 as 19:00 ou 19:00 as 07:00. Os horários são de início e fim arredondados, sendo
totalmente burláveis.

A secretaria não possui comprovante real de horários de saída e retorno destes deslocamentos, sendo totalmente

aceitável a anotação do motorista.

4) Servidor: Luiz Carlos C. Gonçalves - Valor: R$ 600,00

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição ' Valor
577/18 1930/16 136 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 150,00

custear diárias intermunicipais referente ao
mês 12/2016

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 —— GP: 11? a 142/2019

Vaior da Diária: R$ 30,00 — 5 diárias.Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
26/19 384/19 623 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 90,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 02/2019

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 004028/2019 — CP: 606 a 630/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 3 diárias.Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
26/19 630/19 1033 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 60,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Rua Dar/y Nerty Vem/cet, 446 -— Santa Teresa — ES —- CEP 29650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Competência 03/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 006094/2019 — OP: 1.017 a 1.041 !201 9

Valor da Diária: R$ 30,00 — 02 diárias.Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
26/19 789/19 1265 29/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 90,00

de diárias intermunicipais Referente ao, mês 04/2019
Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 007203/2019 - OP: 1.242 a 1.272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 03 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data , Descrição Valor
26/19 1014/19 1546 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 210,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 008606/2019 — OP: 1.529 3 1557/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 07 diárias.

O servidor descreve somente o horário do deslocamento realizado com a ambulância no dia de seu plantão. Porém

os horários são de inicio e fim arredondados, sendo totalmente burlaveis.

A secretaria não possui comprovante real de horários de saida e retorno destes deslocamentos, sendo totalmente

aceitável a anotação do motorista.

Constatações:

Nesta primeira abordagem referente aos motoristas que ficam de plantão na ambulancia no Hospital, detectamos

algumas situações as quais descrevemos abaixo:

1) Ao analisar o Controle da diária verificamos que os servidores preenchem o formuiário manualmente,
informando:

- Início e término do expediente, destino e objetivo da viagem, placa do veiculo, KM saída e KM de chegada. No dia

do plantão, se o servidor não fizer nenhum deslocamento com a ambulância, não é informado nada neste controle
de diaria.

2) Dois servidores não descrevem no controle de diárias o horario real de seu deslocamento, mais sim o horário fIXO

de sua escala de trabalho, portanto, tica dificil evidenciar se a diária se

deu por período superior a 04 horas de afastamento. Toda a escala traz como inicio e término do expediente os
horários de 07:00 as 19:00 ou 19:00 as 07:00.

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72
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3) Não é anexado ao processo nenhuma copia do comprovante da transferência do paciente solicitada pelo

hospital, para conferencia e direito ao recebimento da diária.

Escala: Unidade de Saúde de Várzea Alegre

1) Servidor: Geraldo Ferreira França - Valor: R$ 3.405,00

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição ' Valor
879/18 1938/18 141 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 315,00

custear diarias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

Competência 12/2018: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 000115/2019 — OP: 117 a 142/2019

Veiculo: DV! 4089 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 07 diarias - Valor da Diária: R$ 30,00 —— 06 diárias.
Veiculo: ODB 5280 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 01 diarias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 01 diarias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
23/19 215/19 465 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 555,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados —- Processo: 002669/2019 — OP: 454 a 471/2019

Conforme controle de diaria anexado ao processo, observamos duas escalas em nome do servidor.
Uma da ambulancia de Barracão e outra da Ambulância de Várzea Alegre.

Veiculo: OVl 4089 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 05 diarias — Valor da Diária: R$ 30,00 — 0? diárias.
Veiculo: QRE 2066 - Valor da Diária: R$ 30,00 — 03 diarias.
Veiculo não identificado - Valor da Diária: R$ 15,00 — 03 diarias — Valor da Diária: R$ 30,00 — 03 diárias

Observação: Na escala anexada às folhas 20 e 21 do processo 002669/19 foi verificado o pagamento
em duplicidade de Diárias nos dias 02 e 03/01/2019 no valor de R$45,00. Recomendo a devolução do
valor de R$ 45,00.
Também não foi identificada a Placa do veiculo na folha 20 (verso) do processo.
No dia 18/01 o servidor descreveu dois deslocamentos e recebeu duas diarias, porém a diária é paga
pelo dia trabalhado e não pela quantidade de deslocamentos realizados no mesmo dia. Por este
motivo, recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
Também foi verificado que o servidor trabalhou por vários dias seguidos neste periodo:
Dias 16 a 19; 21 a 25.Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
23/19 381/19 620 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 735,00

“de diárias intermunicipais Referente aomês 02/2019 '
Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 00402812019 —- OP: 608 & 630/2019

Veiculo: QRE 2062 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 10 diarias.
Veiculo: QRE 2066 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 05 diárias —Valor da Diária: R$ 30,00 -— 10 diárias.
Observação: Na escala anexada às folhas 24 e 25 do processo 004028/19 foi verificado o pagamento
em duplicidade de Diárias nos dias 09 e 10/02/2019 no valor de R$ 45,00. Nestes dois dias o servidor
informou o mesmo horário de inicio e fim de expediente, em ambulâncias diferentes e no dia 09/02
destinos diferentes, o que demonstra que é incompatível o destino informado, e recomendo a
devolução do valor de R$ 45,00.

Rua Dar/y Nerty Ven/Icel“, 446 —— Santa Teresa —- ES — CEP 29. 650-000
Te/eFax: (27) 3259—3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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, Outra observação importante, é que verificamos que neste mês de Fevereiro o servidor trabalhou todos
os dias do mês, sem folga.Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
23/19 626/19 1029 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 510,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

430/19 627/19 1030 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 30,00
de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horário Trabalhados -—- Processo: 006094/2019 — OP: 1.017 a 1041/2019

Veiculo: QRE 2062 — Valor da Diária: R$ 15,00 - 08 diarias - Valor da Diária: R$ 30,00 - 05 diárias.
Veiculo: QRE 2066 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 06 diárias -Valor da Diária: R$ 30,00 - 06 diárias.

-Na escala anexada às folhas 30 e 31 do processo 006094/19 foi verificado o pagamento em
duplicidade de Diária no dia 01/03/2019 no valor de R$ 15,00. Neste dia o servidor descreveu dois
deslocamentos e recebeu duas diárias, porém a diária é paga pelo dia trabalhado e não pela
quantidade de deslocamentos reaiizados no mesmo dia. Por este motivo, recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.
-No dia 14/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 16:00 as 19:00, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não fazjus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
-No dia 19/03/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulâncias diferentes, e
recebeu duas diárias, portanto não faz jus a uma dessas diárias e recomendo a devolução do valor de
R$ 15,00.
-No dia 27/03/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulâncias diferentes, horarios
diferentes e recebeu duas diárias, portanto não faz jus a uma dessas diárias e recomendo a devolução
do valor de R$ 15,00.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
430/19 786/19 1261 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 615,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Competência 04/2019: Dias/Horário Trabaihados —- Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1.272/2019

Veiculo: QRE 2062 - Valor da Diária: R$ 15,00 -— 05 diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 0? diárias,
Veiculo: QRE 2066 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 06 diarias —Valor da Diária: R$ 30.00 — 08 diárias.

—No dia 18/04/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulâncias diferentes. e
recebeu duas diarias, porém a diária é paga pelo dia trabalhado e não pela quantidade de
deslocamentos realizados no mesmo dia. Portanto não faz jus a uma dessas diárias e recomendo a
devolução do valor de R$ 30,00.
—No dia 22/04/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulâncias diferentes, e
recebeu duas diárias, portanto não faz jus a uma dessas diárias e recomendo a devolução do valor de
R$ 15,00.
- No dia 25/04/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambulancias diferentes, com horários
totalmente incompatíveis entre si, e recebeu duas diárias. Portanto, não fazjus a uma dessas diárias e
recomendo a devolução do valor de R$ 30,00.
- No dia 28/04/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulancias diferentes, e
recebeu duas diárias, portanto não faz jus a uma dessas diárias e recomendo a devolução do valor de
R$ 15,00.
- No dia 29/04/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambulancias diferentes, com horários
totalmente incompatíveis entre si, e recebeu duas diárias. Portanto, não faz jus a uma dessas diárias e
recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
Te/eF-"ax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Emgenho Lig uid. Pagt Data Descrição Valor
430/19 1011/19 1543 02/07/19 Pagamento referente as despesas com as 645,00

custas de diarias intermunicipais. Mês de
Maio de 2019.

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 00860612019 — OP: 1.529 e 1557/2019

Veiculo: QRE 2062 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diárias — Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diárias.
Veículo: QRE 2066 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 07 diárias -Va|or da Diária: R$ 30,00 - 07 diárias.

-No dia 01/05/2019 o servidor informou dois deslocamentos, em duas ambulâncias diferentes, e
— recebeu duas diárias, porém a diária é paga pelo dia trabalhado e não pela quantidade de

deslocamentos realizados no mesmo dia. Portanto não faz jus a uma dessas diárias e deve devolver o
valor de R$ 30,00.
- No dia 05/05/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambulâncias diferentes, em horários
diferentes e recebeu duas diárias. Portanto, não faz jus a uma dessas diárias e deve devolver o valor
de R$ 15,00.
- No dia 08/05/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambulâncias diferentes, em horários
diferentes e incompatlveis e recebeu duas diarias. Portanto, não faz jus a uma dessas diárias e deve
devolver o valor de R$ 30,00.
- No dia 09/05/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambuiâncias diferentes, em horários
diferentes e recebeu duas diárias. Portanto, não faz jus a uma dessas diárias e deve devolver o valorde R$ 30,00. ,
- No dia 10/05/2018 o servidor informou dois deslocamentos, em ambulâncias diferentes, em horários
totalmente incompatlveis entre si e recebeu duas diárias. Portanto, não faz jus a uma dessas diárias e
recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.

O servidor faz deslocamentos dentro e fora do municipio, motivo pelo qual as diárias possuem valores diferentes:

Dentro do municipio: R$ 15,00 — Fora do municipio: R$ 30,00.

O servidor não assina o Controle de Diárias.

É notável que os deslocamentos descritos no relatório de Diária possuem informações fixas, com horários

previamente estipulados, de inicio e fim arredondados, sendo totalmente burláveis.

A secretaria não possui comprovante real de horários de saída e retorno destes deslocamentos, sendo totalmente

aceitáVeI & anotação do motorista.

Também ficou evidenciado, que o motorista esta recebendo diárias de acordo com seus deslocamentos, e não pelo

dia trabalhado. A diária e paga pelo dia trabalhado e não pela quantidade de deslocamentos realizados no mesmo

dia. Portanto é recomendável a devolução desses pagamentos em duplicidade no valor de R$ 390,00 e um melhor

controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto destes relatórios.

2) Servidor: Essi Ferreira Franca - Valor: R$ 2.040,00
Rua Dar/y Natty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000

Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167,444/0001-72
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Empenho Lig uid. Pagt Data Descrição Valor
878/18 1921/18 124 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para“ 105,00

custear diárias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

1124/18 1922/18 125 23/01/19 Pagamento ref. Empenho complementar 165,00
para custear diarias intermunicipais
Referente ao mês 12/2018

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados —— Processo: 000115/2019 — OP: 117 a 142/2019

Vaior da Diária: R$ 30,00 — 6 diárias —— Valor da Diária: R$ 15,00 —6 Diárias

— No dia 03/12/2018 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:30, totalizando
afastamento de 3 horas e meia, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 11/12/2018 o servidor descreveu deslocamento no horário das 21:40 as 24:00, totalizando
afastamento de 2 horas e 20 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
— No dia 23/12/2018 o servidor descreveu deslocamento no horário das 20:10 as 11:30 (23:30),
totalizando afastamento de 3 horas e 40 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.
— No dia 31/12/2018 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:15 as 10:30 (22:30).
totalizando afastamento de 3 horas e 15 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
16/19 209/19 459 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 270,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhar/os — Processo: 002669/2019 -— OP: 454 a 471/2019

Vetor da Diária: R$ 30,00 — 7 diárias — Valor da Diária: R$ 15,00 — 4 Diárias

- No dia 16/01/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 20:30, totalizando
afastamento de 1 hora e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 23/01/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 22:30 as 12:50 (24:50),
tota/izando afastamento de 2 horas e 20 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.

Emg—enho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
16/19 375/19 614 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 450,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 02/2019

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 004028/2019 — OP: 608 a 630/2019

Veiculo: QRE 2062 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diarias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 06 diárias.
Velculo: QRE 2066 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 02 diárias —Valor da Diária: R$ 30,00 — 06 diárias.

. - No dia 05/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 10:00 (22:00),
totalizando afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de
R$ 15 00.
- No dia 07/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:300 as 22:30, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 16/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 09:00 as 12:30, totalizando

Rua Dar/y Nenªy Ven/lost, 446 —- Santa Teresa — ES —— CEP 29. 650—000
Tele-Fax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001—72
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afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
— No dia 19/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 23:00 as 01:13, totalizando
afastamento de 2 horas e 13 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 25/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
Neste mês o servidor cobriu plantão de outro motorista, pois trabalhou dias seguidos.

Empenho Liguidf Pagt ' Data Descrição Valor
16/19 620/19 1023 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 450,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 006094/2019 — OP: 1,017 a 1.041/2019

Veiculo: QRE 2062 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 0? diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 07 diárias.
Veiculo: QRE 2066 -Valor da Diária: R$ 30,00 — 08 diárias.

— No dia 01/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 09:30 as 11:30, totalizando
afastamento de 2 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 05/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:30 as 22:30, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 10/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:30 as 10:30(22:30),
totalizando afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de
R$ 15,00.
» No dia 17/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:20, totalizando
afastamento de 3 horas e 20 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
— No dia 26/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 12:00 as 03:30(15:30),
totalizando afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.
- No dia 29/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 21:30 as (12:50)24:50,
totalizando afastamento de 3 horas e 20 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 30,00.

Obs.: O servidor deve ser orientado a descrever de forma clara os horários de seu deslocamento, pois
em algumas situações não da para identificar com clareza se os mesmos se referem a horários do
turno matutino, vespertino ou noturno.

Emgen ho Liguid. Pagt Data Descrição - Valor
429/19 776/19 1251 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês [14/2019

16/19 777/19 1252 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 30,00
de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1.272/2019

Veiculo: QRE 2066 — Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diárias —Vaior da Diária: R$ 30,00 — 05 diárias.

- No dia 06/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 11:00 as 13:10, totalizando
afastamento de 2 horas e 10 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$

Rua Dar/y Nerty Ven/lost, 446 — Santa Teresa -— ES — CEP 29. 650—000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espirito Santo

&, ..ª .
aº,“ masª?-15,00. '

- No dia 10/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 11:00 as 13:10, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
— No dia 19/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 11:00 as 13:10, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 27/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 08:00 as 11:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.

Empenho Liguid. Pagt Data , Descrição Valor
429/19 1004/19 1536 02107719 Pagamento ref. as despesas com as custas 390,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 008606/2019 —- OP: 1.529 a 1557/2019

Veiculo: QRE 2062 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diarias — Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diárias.
Veiculo: QRE 2066 - Valor da Diária: R$ 15,00 — 07 diarias —Valor da Diária: R$ 30,00 — 0? diárias.

- No dia 04/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:30 “as 11:00 (23:00),
totalizando afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.
- No mesmo dia 04/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 16:30 as 19:00,
totalizando afastamento de 2 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do
valor de R$ 15,00.
importante frisar também que esses dois deslocamentos ocorreram no mesmo dia, e não poderia ser
paga duas diarias, pois a mesma é paga pelo dia trabalho e não pela quantidade de deslocamentos
realizados.
- No dia 11/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:30 as 22:20, totalizando
afastamento de 2 horas e 50 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ '
15,00.
- No dia 12/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 11:10 as 14:20, totalizando
afastamento de 3 horas e 10 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00. Neste mesmo dia o servidor também informou outro deslocamento : 19:00 as 23:30 e também
havia recebido diária por este deslocamento.
- No dia 16/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 10:00 as 12:50, totalizando
afastamento de 2 horas e 50 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 21/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 13:00 as 16:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 28/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15 00.
Neste mesmo dia 18/05 o servidor realizou 02 deslocamentos: 04:20 as 15:00 e de 19:00 as 22:30.

Constatações:

O servidor faz deslocamentos dentro e fora do municipio, motivo pelo qual as diárias possuem valores diferentes:

Dentro do municipio: R$ 15,00 — Fora do municipio: R$ 30,00.

Rua Dan/y Nerty Ven/loot, 446 «— Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Estado do Espirito Santo

O servidor tem informado de próprio punho, horários incompatlveis com o direito de recebimento da Diária.

Conforme o Decreto Municipal 378/2017 e a IN SFI 02/2014:

Decreto 378/2017 - artigo 2º “Nos casos em que o deslocamento da Sede constituir exigência permanente do

cargo, inferior a 4 (qua tro)horas con t/nuas de trabalho, o servidor não fará jus & diárias".

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 02/2014 - Versão 02 - Art. 8“ — A diária será concedida quando o afastamento

do servidor ocorrer por per/ado superior a 04 (quatro) horas, da sede do Município.

Em suas escalas e em vários dias o servidor fez deslocamentos em horários inferiores a 4 horas, Portanto é

recomendável a devolução desses pagamentos no valor de R$ 435,00 e um melhor controle por parte da Secretaria

Municipai de Saúde no Atesto destes relatórios.

Também. deve-se atentar ao fato de que a diária é paga pelo dia trabalhado e não peia quantidade de
destacamentos realizados no mesmo dia.

O servidor deve ser orientado a descrever de forma clara os horários de seu deslocamento, pois em algumas

situações não da para identificar com clareza se os mesmos se referem a horários do turno matutino, vespertino ou
noturno.

Ex: Inicio do expediente: 19:00 — Término do expediente: 12:00 (ou seria 24:00)

Inicio do expediente: 19:30 —- Término do expediente: 10:30 (ou seria 22:30)

3) Servidor. Eumaguio Orlando Loriato - Valor: R$ 1.635,00

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
331/18 1924/18 0138 23/01/19 Pagamento ref, Empenho estimativo para 300,00

custear diárias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 — OP: 117 a 142/2019

Valor da Diária: R$ 30.00 — 8 diárias —- Valor da Diária: R$ 15,00 — 4 Diárias

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
22/19 214/19 464 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 360.00

, de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 002659/2019 — OP: 454 a 471/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 - 12 diárias

Rua Dar/y Nen/y Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650—000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Empenho ' Liguid. Pagt Data Descrição Valor
22/19 625/19 1028 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 360,00

Competência 03/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 006094/2019 — OP: 1.017 a 1.041/2019

Valor da Diária: R$ 30.00 — 11diárias — Valor da Diária: R$ 15,00 — 2 Diárias

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
22/19 785/19 1260 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 06 diárias.

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
427/19 1005/19 1537 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 135,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

22/19 1010/19 1542 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 300,00

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 00860612019 -— OP: 1.529 a 1.557/2019

Valor da Diária: R$ 15,00 — 05 diárias — Valor da Diária: R$ 30,00 — 12 diárias.

- No dia 09/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:00, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 21/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:00, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.

O servidor fez deslocamentos em horários inferiores a 4 horas, portanto é recomendável a devolução desses

pagamentos no valor de R$ 30,00 e um melhor controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto
destes relatórios.

4) Servidor: Ramon Angeli Zanetti - Valor: R$ 1.740,00

custear diárias intermunicipais referente ao
mês 12/2018

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
579/18 1934/18 137 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 270,00

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 — OP: 117 a 142/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 9 diárias *

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
28/19 219/19 469 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 480,00

Rua Dar/y Nen'y Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
TeleFaX: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 002669/2019 — OP: 454 a 471/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 16 diárias

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 02/2019

Emgenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor“
28/19 386/19 625 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 420,00

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 004028/2019 — OP: 603 a 630/2019

Valor da Diária: R$ 15,00 — 02 diárias - Valor da Diária: R$ 30.00 — 13 diárias.

- No dia 24/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:00, totalizando
afastamento de 3 horas, Porém a Secretaria não pagou a diária, não necessitando assim. de devolução.

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Emgenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
433/19 791/19 126? 29/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 315,00

Competência 04/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 0? diárias - R$ 15,00 — 07 diárias

— No dia 29/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 21:00 as 00:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$

“de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

15,00.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
433/19 1016/19 1547 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 255,00

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados —- Processo: 00860612019 —— OP: 1.529 a 1557/2019

Valor da Diária: R$ 15,00 — 03 diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 0? diárias.

Foi observado que o servidor não assina o Controle de Diárias.

O servidor fez deslocamento em horário inferior a 4 horas, portanto é recomendável a devolução desse pagamento

no valor de R$ 15,00 e um melhor controle por parte da Secretaria Municipalde Saúde no Atesto destes relatórios.

Constatações:

Nesta Segunda abordagem referente aos motoristas que ficam de plantão na ambulancia de Várzea Alegre,

detectamos algumas situações as quais descrevemos abaixo:

1) Ao analisar o Controle de diária verificamos que os servidores preenchem o formulário manualmente,
informando:

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
Telef-"ax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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- Inicio e término do expediente, destino e objetivo da viagem, placa do veículo, KM saida e KM de chegada. No dia

do plantão, se o servidor não fizer nenhum deslocamento com a ambulância, não é informado nada neste controle
de diária.

2) Foi observado que alguns servidores não assinam o Controle de Diárias. Recomendo que o servidor assine
diariamente o controle de Diárias.

3) Em suas escalas os servidores fazem deslocamentos em horários inferiores a 4 horas, Portanto é recomendável

a devolução desses pagamentos e um melhor controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto destes
relatórios.

Tambem, deve—se atentar ao fato de que a diária e paga pelo dia trabalhado e não pela quantidade de
deslocamentos realizados no mesmo dia.

4) O servidor deve ser orientado a descrever de forma clara os horários de seu deslocamento, pois em algumas

situações não da para identificar com clareza se os mesmos se referem e horários do turno matutino. vespertino ou
noturno.

Ex: Inicio do expediente: 19:00 — Término do expediente: 12:00 (ou seria 24:00)

Inicio do expediente: 19:30 — Término do expediente: 10:30 (ou seria 22:30)

Esta informação dificulta a verificação real da quantidade de horas efetivas em que o servidor realizou o
deslocamento.

5) É notável que os deslocamentos descritos no relatório de Diária possuem informações fixas, com horários

previamente estipulados, de inicio e tim arredondados, sendo totalmente burláveis.

Escala: Unidade de Saúde de São João de Petrópolis

1) Servidor: Mario Rella - Valor: R$ 1.440,00

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
27/19 218/19 468 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 300,00

de diárias intermunicipais Referente ao— mês 01/2019
Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 002269/2019 -— OP: 454 a 471/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 10 diárias
Empenho Liguid. P'agt Data Descrição Valor
27/2019 385/19 624 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 120,00

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Estado do Espírito Santo

de diárias intermunicipais Referente ao
,mês 02/2019

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 004028/2019 —— OP: 608 a 630/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 04 diárias.

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
27/2019 691/ 19 1034 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 240.00

Competência 03/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 00609412019 — OP: 1017 a 1041/2019

Valor da Diária: R$ 15.00 — 06 diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 05 diárias.

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 0412019

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
27/19 790/19 1266 29/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 360,00

Competência 04/2019: Dias/Horario Trabalhados - Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1.272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 —— 08 diarias - R$ 15,00 — 08 diárias

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Empenho Liguid. Papi: Data Descrição Valor
27/19 1015/19 1556 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 180,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

434/19 1024/19 1557 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 240,00

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados -— Processo: 008606/2019 — OP: 1.529 a 1.557/2019

, Valor da Diária: R$ 15,00 —- 03 diárias — Valor da Diária: R$ 30,00 - 08 diárias.

O servidor faz deslocamentos dentro e fora do municipio, motivo pelo quai as diárias possuem valores diferentes:

Dentro do municipio: R$ 15,00 — Fora do municipio: R$ 30,00.

Foi observado que o servidor não assina o Controle de Diárias.

2) Servidor: Eloisio Vivaldi - Valor: R$ 2.025,00

para custear diarias intermunicipais
Referente ao mês 12/2018

Empenho Liguid. Pagt , Data Descrição Valor
877/18 1920/18 122 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 45,00

custear diarias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

1123/18 1923/18 123 23/01/19 Pagamento ref. Empenho complementar 285,00

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 — OP: 117 e 142/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 —- 6 diárias — Valor da Diária: R$ 15.00 —- 10 Diárias

Rua Dar/y Nerty Verv/oet, 446 —- Santa Teresa — ES — CEP 29650-000
Te/eFax: (27) 3259-3900 - CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
21/19 213/19 463 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 375,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados - Processo: 002669/2019 — OP: 454 e 471/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 11 diarias — Valor da Diária: R$ 15,00 —- 03 diáriasEmpenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
21 /1 9 380/19 619 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 420,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 02/2019

Competência 02/2019: Dias/Horário Trabalhedos — Processo: 004028/2019 — OP: 608 a 630/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 11 diárias - Valor da Diária: R$ 15,00 — 06 diárias

- No dia 09/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 17:00 as 20:30, totalizando
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
30 00.
- tão dia 28/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 21:00, totalizando
afastamento de 2 horas, portanto não fazjus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 25/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 11:00 as 14:30, totalizando ,
afastamento de 3 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
— No dia 28/02/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 17:30 as 20:00, totalizando
afastamento de 2 horas e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
30,00.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
21/19 624/19 1027 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 375,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 006094/2019 —— OP: 1017 e 1041/2019

Valor da Diária: R$ 15,00 — 07 diarias - Valor da Diária: R$ 30,00 — 09 diárias.

- No dia 04/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:50 as 23:00, totalizando
afastamento de 3 horas e 10 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.
- No dia 16/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 22:00, totalizando
afastamento de 3 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
Obs: a descrição foi rasurada e alterada para 23:00, o que pode ser altamente percebível,
burlando assim o horário para fazerjuz ao valor da diária.
- No dia 20/03/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 21:00, totalizando
afastamento de 2 horas, portanto não fazjus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.

Empenho Liguíd. Pagt Data Descrição Valor
21/19 782/19 1257 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 330,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

428/19 784/19 1259 28/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 195,00
de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Rua Dar/y Nenªy Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES — CEP 29. 650-000
Tele-Fax: (27) 3259—3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados - Processo: 007203/2019 — OP: 1.242 a 1.272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 11 diarias - Valor da Diária: R$ 15,00 —— 03 diárias — Valor da Diária:
R$ 150,00 — 01 viagem ao Rio de Janeiro (dia 05/04/19).

- No dia 09/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 19:00 as 21:00, totalizando '
afastamento de 2 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.
- No dia 18/04/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 21:00 as 23:00, totalizando
afastamento de 2 horas, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$ 15,00.

O servidor faz deslocamentos dentro e fora do municipio, motivo pelo qual as diárias possuem valores diferentes:

Dentro do municipio: R$ 15,00 — Fora do município: R$ 30,00.

O servidor fez deslocamento em horário inferior a 4 horas, portanto é recomendável a devolução desse pagamento

no valor de R$ 165,00 e um melhor controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto destes relatórios.

Foi observado que o servidor não assina o Controle de Diárias.

3) Servidor: Hudson João Luchi - Valor: R$ 1.125,00

Empenho Lig uíd. Pagt Data Descrição Valor
576/18 1925/18 135 23/01/19 Pagamento ref. Empenho estimativo para 180,00

custear diárias intermunicipais Referente
ao mês 12/2018

Competência 12/2018: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 000115/2019 -— OF: 117 a 142/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 3 diárias — Valor da Diária: R$ 15,00 — 06 DiáriasEmpenho Liguíd. Pagt Data Descrição Valor
24/19 216/19 466 28/02/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 60,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 01/2019

Competência 01/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 002669/2019 — CP: 454 a 471/2019

Valor da Diária: R$ 15,00 — 04 diárias

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
24/19 382/19 621 22/03/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 240,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 02/2019

Competência 02/2019: Dias/Horario Trabalhados - Processo: 004028/2019 — CP: 608 e 830/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 — 04 diárias - Valor da Diária: R$ 15,00 — 08 diárias

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
24/19 628/19 1031 06/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 120,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 03/2019

Competência 03/2019: Dias/Horario Trabalhados — Processo: 006094/2019 — OP: 1017 a 1041/2019

Rua Dar/y Net/y Verv/oet, 446 — Santa Teresa — ES -— CEP 29. 650—000
Te/eFax: (27) 3259-3900 — CNPJ: 27.167.444/0001-72
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Valor da Diária: R$ 15,00 — 06 diárias - Valor da Diária: R$ 30,00 - 01 diárias.

Empenho Liguid. Pagt Data Descrição Valor
24/19 787/19 1263 29/05/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 240,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 04/2019

Competência 04/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 007203/2019 —- OP: 1.242 a 1272/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 -— 07 diárias - Valor da Diária: R$ 15,00 — 02 diáriasEmgenho Liguid. Pagt Data ' Descrição Valor
24/19 1012/19 1544 02/07/19 Pagamento ref. as despesas com as custas 285,00

de diárias intermunicipais Referente ao
mês 05/2019

Competência 05/2019: Dias/Horário Trabalhados — Processo: 008606/2019 — OP: 1.529 51 1.557/2019

Valor da Diária: R$ 30,00 - 08 diárias — Valor da Diária: R$ 15,00 — 03 diárias.

- No dia 01/05/2019 o servidor descreveu deslocamento no horário das 21:00 as 00:30, totalizando
afastamento de 3 hora e 30 min, portanto não faz jus a diária e recomendo a devolução do valor de R$
15,00.

O servidor fez deslocamento em horário inferior a 4 horas, portanto é recomendável a devolução desse pagamento

no valor de R$ 15,00 e um melhor controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto destes relatórios.

Foi observado que o servidor não assina o Controle de Diárias.

4) Cassiano Estevão Wutkowsky

O servidor não realizou diárias no periodo de Janeiro & Maio/2019 (Admissão: 02/07/2019)

Constatações:

Nesta Terceira abordagem referente aos motoristas que ncam de plantão na ambulância de São João de Petrópolis,

detectamos algumas situações as quais descrevemos abaixo:

1) Ao anatisar o Controle de diária verincamos que os servidores preenchem o formulário manualmente,
informando:

- Início e término do expediente, destino e objetivo da viagem, placa do veiculo, KM saida e KM de chegada. No dia

do plantão, se o servidor não fizer nenhum deslocamento com a ambulância, não é informado nada neste controle
de diaria.
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2) Foi observado que alguns servidores não assinam o Controle de Diárias. Recomendo que o servidor assine
diariamente o controle de Diárias.

3) É importante ressaltar que o Controle de Diárias e de total responsabilidade do servidor, sendo que o mesmo

deve preenche—lo de próprio punho, não devendo ser preenchido ou manipulado por outras pessoas.

4) Em suas escalas os servidores fazem deslocamentos em horários inferiores a 4 horas, Portanto é recomendável

a devolução desses pagamentos e um melhor controle por parte da Secretaria Municipal de Saúde no Atesto destes
relatorios.

5) É notável que os deslocamentos descritos no relatório de Diária possuem informações fixas, com horários

previamente estipulados, de início e tim arredondados, sendo totalmente burlaveis.

4. RECOMENDAÇÓES SOBRE DIÁRIAS:

1) É recomendável que o servidor descreva o horário de inicio afim de deslocamento realizado dentro do plantão,

pois quando os servidor informa o horario fixo de sua escala não se consegue evidenciar se o deslocamento se deu

por período superior a 04 horas de afastamento.

2) A secretaria municipal de saúde não possui comprovante real de horários de saída e retorno destes
deslocamentos, sendo totalmente aceitável a anotação do motorista. É recomendável que se compare com o

documento de transferência do paciente, ou outro documento que comprove o deslocamento.

3) Os horários de deslocamento anotados no controle são de inicio e tim arredondados, sendo totalmente burláveis.

4) fÍCOU evidenciado, que alguns motoristas estão recebendo diárias de acordo com seus deslocamentos, e não

pelo dia trabalhado. A diária é paga pelo dia trabalhado e não pela quantidade de deslocamentos realizados no

mesmo dia. Portanto é recomendável a devolução desses pagamentos em duplicidade. Tambem ficou evidenciado

pagamentos de diária para período inferior a 4 horas de afastamento e também é recomendável a devolução
desses valores.

5) O sewidor deve ser orientado a descrever de forma ciara os horários de seu deslocamento. pois em algumas

situações não dá para identificar com clareza se os mesmos se referem a horários do turno matutino, vespertino ou

noturno.

Ex: Inicio do expediente: 19:00 — Término do expediente: 12:00 (ou seria 24:00)
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Inicio do expediente: 19:30 — Término do expediente: 10:30 (ou seria 22:30)

6) O servidor deve, assinar o Controle de Diárias. É importante ressaltar que o Controle de Diárias e de

responsabilidade do servidor, sendo que o mesmo deve preenche-Io de próprio punho, não devendo ser preenchido

ou manipulado por outras pessoas. Porém, deve ser conferido e atestado pela chefia imediata.

5. HORAS EXTRAS

A Análise nestes processos de Diárias dos servidores do Fundo Municipai de Saúde, especiticamente dos

motoristas de Ambulância despertou nesta UCCI a necessidade de verificação da escala de Horas extras dos

mesmos, visto que é notória a grande quantidade de Horas Extras realizadas pelos servidores.

5.1 METODOLOGIA E TÉCNICA:

As técnicas utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse estudo foram: exame

documental e consulta a sistemas informatizados.

5.2 PAGAMENTOS DE HORA EXTRAORDINÁRIA

5.2.1 Dbietivo:

O objetivo deste reiatório é certificar a regularidade dos atos praticados pela administração relativos ao pagamento
de horas extras.

5.2.2 Constatação:

Visando atender ao plano de auditoria, esta unidade central de controle interno soiicitou ao Fundo Municipal de

Saúde cópia das escalas de Horas Extras dos servidores que ocupam o

cargo de motoristas de ambulância, que são os mesmos da amostra selecionada referente ao pagamento de
diárias.

Inicialmente, entende-se que hora extra, hora suplementar ou hora extraordinária e todo periodo de trabalhado

excedente à jornada contratualmente acordada para atender a sit—uacões excepcionais e temporªjªg. Podendo

ocorrer antes do inicio. no intervalo do repouso e alimentação, após o período, dias que não estão no contrato. Não

se faz necessário o exercício do trabalho, mas estar a disposição do empregador ou de prontidão, configura—se

como hora extra.
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A lei Municipal 1300/2007 — Estatuto dos Servidores Municipais, evidencia o tratamento referente a Horas Extras

dos servidores municipais, informando que a Hora Extra deve ser paga

com o acréscimo de 50% em relação a Hora Normal de Trabalho.

SUBSEÇÃO VI
no ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

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

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 periodo, se o interesse público exigir,
conforme se dispuser em regulamento.

5 1 º - O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de
autorização da chefia imediata que justificará o fato.

5 2ª — O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo
100 será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, em função de cada
hora extra.

SUBSEÇÃO Vil
oo ADICIONAL NOTURNO

Art. 100 — O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre
22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o
valor/hora acrescido de mais 25 % (vinte e cinco por cento), computando—se cada
hora como 52 (cinquenta e dos) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo Único — Em se tratando de serviço extraordinário, o
acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre O valor da hora normal de trabalho
acrescido do respectivo percentual de extraordinário.

O pagamento de Horas Extras com adicional de 100% aos Sábados, Domingos e Feriados, não constam nas

legislações Federal e Estadual, A própria CLT, em seu artigo ?º faz distinção em relação a servidores públicos,

salvo quando constar expresso.

Art. 9 - Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em

cada casa, expressamente determinado em contrário, não se aplicam :

c) aos funcionários púbiicos da União, dos Estados e dos Municmios e aos

respectivos extranumerórios em serviço nas próprias repartições,-
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Foi solicitado às escalas de Horas Extras dos servidores. as quais foram demonstradas abaixo:

Obs 1: Alguns servidores descrevem a hora extra realizada em dia de folga com acréscimo de 100%. Porém a

secretaria municipal de Recursos Humanos analisa as escalas manuais e desconsidera essas informações.

Obs 2: A escala mensal dos motoristas e de 200 horas mensais.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde
Servidor: ESSl FERREIRA FRANÇA —- Escala: Ambulância Várzea Alegre

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
16112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119

2 h e 40
(HE 50%) 4 h 1 h 20 min min "**“ “**“ 20 min97he50 160he30 60he25
(HE 100%) "**" 6 11 min min 24 h min 24 h

- No período de 18101 a 16102 o servidor apresentou duas escalas de trabalho, sendo que nos dias em que

trabalhou cobrindo o plantão de outro servidor, a hora foi informada como tendo acréscimo de 100%.

- No periodo de 17102 a 18103 o servidor apresentou duas escalas de trabalho, sendo que nos dias em que

trabalhou cobrindo o plantão de outro servidor, a hora foi informada como tendo acréscimo de 100%. Neste

período foi computado duas vezes 40 min de hora extra no dia 1410312019.

- O mesmo se repetiu nos dias 18/04 a 17105.

Fica evidente que o servidor faz horas extras alem do permitido por lei, trabalhando plantões seguidos sem intervalo

para descanso.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: GERALDO FERREIRA FRANÇA — Escala: Ambulância Válzea Aleg re

1811 1118 19112118 1810111 9 1 710211 9 19103119 1 810411 9 1 8105119
1811 2118 1710111 9 1 610211 9 1 8103119 17104119 1710511 9 1610611 9

Amb. Barracão(HE 50%) 196h 192h 173h 173h "*** 210h 170h
Amb.V.AIegre(HE 50%) 6h 711 10h 5h 122h 6h 2hAmb'V'Alegre ***" "*** "*** "***(HE 1000/0) ***—** ***-** 24h '

Conforme verificado nas escalas, o servidor faz horas extras alem do permitido por lei. trabalhando plantões

seguidos sem intervalo para descanso.
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Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: ELOÍSIO VIVALDE - Escala: Ambulância São João de Petrópolis

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119Amb. Barracão 20h e 13h e 30 40 hs e 50

(HE 50%) 192h 181h 184h 30min 66h min min

Conforme verificado nas escalas, o servidor fez no inicio do exercício horas extras além do permitido por lei,

trabalhando plantões seguidos sem intervalo para descanso.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: EUMÁGUIO LORlATO — Escala: Ambulância Várzea Alegre

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 18108119

Kombihemodiálise - 73h eHE extra 100% 61h "*** 78h 30min ***“ ***“ “***
Ambu'ânºia VA ***-** ***** ** ** ***-** ***-tiHE 100% * 51h 50hAmbulância VA 7h e 'HE 50% 30min. 5h 18h 2h e 30min 3h e 30min 4h e 30min 4h

Foi observado que o servidor trabalhou por um período na Kombi de Hemodiálise em alguns dias que estaria de

folga neste período. '

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: JOEL SHEPPA DOS REIS - Escala: Ambulância Hospital

1 811111 8 ' 19112118 1810111 9 17102119 1 9103119 18104119 1 8105119
1 8112118 17101119 1610211 9 1810311 9 17104119 17105119 1 8108119

Amb. HospitalHE 1 00% ***** ***** 24h 12h ini-*** *itii ixi-***
Amb. Hospital 11h eHE 50% 30mín 7h 4h 3h 8h e 30min 1h “***

Observamos que o servidor realizou Horas Extras dentro do limite permitido.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: HUDSON JOÃO LUCHI— Escala: Ambulância São João de Petrópolis
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1811111 8 1 911 2118 1810111 9 1710211 9 19103119 18104119 1810511 9
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119Amb. Barracão ,HE 100% ***tá i'll-it'l- 26h **i'ká ***-** ***-hà ***-**

Amb. BarracãoHE 50% 16h 14h 8h 6h 28h 28h "***
Na escala do periodo de 16104 a 18105, o servidor realizou plantões duplos.

Ficou claramente demonstrado que nos plantões entre os dias 01/05 a 15105 foram computadas horas extras em

duplicidade no total de 8 horas extras.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: LUIZ CARLOS C. GONÇALVES —- Escala: Ambulância Hospital

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119

Amb. HospitalHE 500,0 15h 8h ***** ***** 12h ***i* ***A-*

Observamos que o servidor realizou Horas Extras dentro do limite permitido.

Servidor: EDGAR SCHACHE'ITl — Escala: Ambulância Hospital

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 1810511 9
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 1610611 9Amb. Hospital 14h e

HE 100% ***:Hr ***** ªºl-nin **t** ***A-* ***-** ***-***
Amb. Hospital 19h e 17h e 18h e 18h eHE 50% 10min “*** 11h 1Dmin 20min 20min 20h

Observamos que o servidor realizou Horas Extras dentro do limite permitido.

Servidor: TELMA MIGLIORELLI — Escala: Ambulância Hospital

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 1 6102119 18103119 17104119 17105119 16106119

Amb. Hospital 10h e 14h e 18h e 18h eHE 50% ***" ***** "*** 40min 40min 50min 10min

Observamos que a servidora realizou Horas Extras dentro do limite permitido.
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Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: MÁRIO RELLA — Escala: Ambulância São João de Petrópolis

18111118 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119

Amb. Hospital
HE 100% gh e sol-nin ***A-* ixi-*** **lnlri- *:Hrkã 1h & agr-nin ***-**Amb. Hospital 108h e 62h e
HE 50% “*** 106h 10min 7h ***** 30min 72h

O servidor realizou horas extras cobrindo férias e também cobrindo outros servidores, além do permitido por lei,

trabalhando plantões seguidos sem intervalo para descanso.

Controle de Horas Extras dos Motoristas de Ambulância do Fundo Municipal de Saúde

Servidor: RAMON ANGELI ZANOTTI - Escala: Ambulância Várzea Alegre

181111181 19112118 18101119 17102119 19103119 18104119 18105119
18112118 17101119 16102119 18103119 17104119 17105119 16106119

Kombihemodiálise - 55h e
HE extra 100% 80h Bºl-nin ***A-* ***** ***-** ***i'ir ist-***
Amb. V.Alegre1 00% 17h 15h 16h Th 9h 19h 29h
Amb. V.Aleg reHE 50% “*** 24h 52h 70h ***** 26h “***

No inicio do exercicio o servidor realizou horas extras cobrindo férias e também cobrindo outros servidores, além do

permitido por lei, trabalhando plantões seguidos sem intervalo para descanso.

5.2.3 - AUSÉNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E CONTROLE NO PAGAMENTO QE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS

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 impossivel fazer qualquer tipo de cruzamento a fim de detectar possiveis falhas.

No Fundo Municipal de Saúde foram instalados Relogios de Ponto Digital e os servidores já estão utilizando o

ponto eletrônico. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde estão instalados e em funcionamento 11

Relógios de Pontos eletronicos na Sede e Interior:
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- São joão de Petrópolis (US) Vámea Alegre (US) - Santo Antônio do Canaa (US) - Caldeirão (US)

Vila Nova (Policlínica) - São Lourenço (US) - Policlinica — CAPS — NAPD — Predio Prefeitura ——- Refeitório no pátio

da Prefeitura.

Foi solicitado a Secretaria de Administração e Recursos Humanos o Ponto Eletrônico de cada motorista no período

de Dezembro/2018 até a presente data, e o que pode ser observado e que os motoristas só começaram a bater o

ponto no mês de abril/19, outros em maio/19.

Como não possuimos registro anterior, não tem como comparar as informações do ponto eletrônico com a ficha de

controle manual informada pelo servidor. Porém. fizemos um comparativo de dois servidores a partir dos meses em

que o ponto começou a ser utilizado.

Verificamos que o intervalo de almoço já vem marcado automaticamente em algumas escalas pelo sistema de

ponto eletrônico. mais os servidores ainda não utilizam corretamente o ponto eletrônico, ficando alguns horários de

entrada e saída sem registros.

Ao se comparar as escalas manuais com o relatório informatizado do ponto eletrônico ficou demonstrado que as

informações não batem, Existe uma diferença entre o horário informado no controle manual ao se comparar com o

relatório extraído do sistema. Segue abaixo uma demonstração de dois servidores:

Tabela comparativa de Horas Extras:

Ponto Eletrônico x Ficha de Controle de Horas ): Controle de Diárias

Servidor: Edgar Scaquetti

Data Horário de Hora extra Horário batido Horário de trabalho
trabalho Informada conforme ponto informado noinformado na eletrônico controle de diárias

Ficha de Controle :
manual

02/05 a 03/05 19:00 as 21 :40 02:40 18:52 a 19:22 Dia ª: 07:00 as
19:00

06/05 a 07/05 19:00 as 22:00 03:00 18:56 as 19:11 Dia 91: 07:00 as
19:00

10/05 a 11/05 19:00 as 22:30 03:30 19:07 a 20:58 19:00 as 19:00
14/05 a 15/05 19:00 as 21:00 02:00 N bateu entrada — as Día É: 07:00 as19:07 19:00
22/05 a 23/05 19:00 as 21:30 02:30 19:02 as 19:17 Dia ª: 07:00 as

19:00
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