
RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA-ES 

DATA: 20/09/2018 RELATÓRIO COAUDI: 003/2018 

 

ASSUNTO:     Auditoria no SRH – Sistema de Recursos Humanos. 

OBJETIVO:  Certificar-se da regularidade dos atos praticados pela administração, 

relativos a nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão de benefícios e 

pagamento de servidores públicos, a regularidade dos procedimentos adotados e a 

eficiência e segurança dos controles internos.  
 

AVALIAÇÃO DE RISCO: Aplicação incorreta ou não aplicação da legislação 

pertinente podem gerar prejuízos ao erário além de imputar responsabilidades e 

penalidades aos agentes causadores dos danos. 

RESULTADOS ESPERADOS: Garantir o correto cumprimento das normas do 

Sistema de Recursos Humanos no Município de Brejetuba-ES, aplicando-se as 

disposições do ordenamento jurídico por completo, subsidiando-se nas orientações 

jurisprudenciais e doutrinárias relacionadas as disposições legais pertinentes. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: Foram selecionadas como amostras o equivalente a 

10% (dez por cento) do universo total de servidores públicos municipais regidos pelo 

Estatuto do Magistério e da Administração em Geral, com exceção dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, todavia, proporcional às carreiras existentes, bem como, 

ao número de servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, 

escolhidos de forma aleatória simples, sendo verificada a ficha funcional, pasta funcional 

e a remuneração de abril de 2018 em confronto com a legislação pertinente. 

PERÍODO: exercício de 2018. 

AUDITOR RESPONSÁVEL: Cristiano Vieira Petronetto – matrícula 4854, Portaria 

1186/2017.  Supervisão: Rithielli dos Santos Uliana – Controlador Geral. 

PROCESSO PMB Nº: 1318/2018. 

BASE LEGAL: IN SCI 002/2013; IN SRH 001, 002, 003 e 004/2015; Leis 

Municipais 024/97; 006/98; 008/98; 009/98; 123/01; 311/06; 312/06; 331/07; 

343/07; 375/08; 435/09; 447/09; 465/10; 494/11; 495/11; 496/11; 501/11; 572/12; 

605/13; 640/14; 700/15; 730/16; 748/17 e 770/2018.  Concursos Públicos de 1998; 

2005; 2009 e 2015. Processo seletivo 2017.  Demais legislações pertinentes. 

 

 



INTRODUÇÃO: 

A auditoria de pessoal visou certificar-se da regularidade dos atos praticados pela 

administração relativos à nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão 

de benefícios e pagamento de servidores públicos, a regularidade dos procedimentos 

adotados e a eficiência e segurança dos controles internos: 

  

Para tanto, a Auditoria examinou: I- Nomeações e enquadramentos;  II- Fichas 

funcionais;  III - Pastas funcionais;   IV -Comandos de pagamentos de salário, vantagens 

e benefícios, todos através dos testes indicados na matriz de planejamento. 

 

Foram selecionadas como amostras o equivalente a 10% (dez por cento) do universo 

total de servidores públicos municipais regidos pelo Estatuto do Magistério e da 

Administração em Geral, com exceção dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, 

todavia, proporcional às carreiras existentes, bem como, ao número de servidores 

efetivos, comissionados e contratados temporariamente, escolhidos de forma aleatória 

simples, sendo verificada a ficha funcional, pasta funcional e a remuneração de abril de 

2018 em confronto com a legislação pertinente. 

 

ANÁLISE – amostras: Servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de 

professor: PI, PA, PB e PP – Níveis: I; II; III; IV; V; VI; Auxiliar Maternal; Secretário 

Escolar, referente às matrículas: 4892; 6004; 795; 7274; 4909; 127; 4877; 6291; 5807; 

6948; 83; 4893; 6622; 631; 6636; servidor ocupante de cargo em comissão referente à 

matrícula: 7197; e, servidores contratados temporariamente referente às matrículas: 

7322; 7342 e 7350.    E ainda, os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo 

das carreiras I; II; III; IV; V; VI do quadro geral da Administração, referentes às 

Matrículas: 626; 5803; 324; 5853; 325; 5852; 674; 124; 675; 6926; 6935; 3; 663; 5835; 

7266; 4864, servidores ocupantes de cargo em comissão referente às matrículas: 7244 e 

7199; e, servidores contratados temporariamente referente às matrículas: 7318; 7246; 

7211 e 7069 

 

PONTO DE CONTROLE: Certificar-se da regularidade dos atos praticados pela 

administração, relativos a nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão 

de benefícios e pagamento de servidores públicos, a regularidade dos procedimentos 

adotados e a eficiência e segurança dos controles internos no SRH – Sistema de 

Recursos Humanos.  
 

SITUAÇÃO ENCONTRADA: Após análise dos procedimentos e questionários utilizados 

como Check-list e ainda das justificativas apresentadas pela Chefe do Setor de 

Recursos Humanos, verificou-se que: 

DA ESTRUTURA DO SRH – SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

O Setor de Recursos Humanos tem suas instalações na sede da prefeitura municipal, 

em sala única, contando com duas servidoras atuando no horário de 08h às 11h e de 

12h às 16h para realização dos trabalhos necessários ao seu funcionamento.    O setor 

apresenta deficiência no controle da gestão de pessoal considerando os achados 



contidos nas amostras selecionadas e verificadas conforme segue abaixo. 

Há registros das folhas de pagamento e fichas funcionais em sistema informatizado, com 

documentação pessoal dos servidores em pastas constantes dos arquivos existentes 

dentro da sala, todavia, incompletos, considerando os achados contidos nas amostras 

selecionadas e verificadas conforme segue abaixo. 

A sala onde funciona o SRH permanece trancada quando não está em atividade.    

As servidoras que compõem o quadro do setor de recursos humanos submetem-se a 

capacitações. 

DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

Quanto a análise das amostras selecionadas, tem-se que as respostas aos check-lists 

de auditoria precederam de análise da ficha funcional e contracheque relativo ao mês de 

abril de 2018, bem como, dos documentos constantes da pasta funcional, em confronto 

com os concursos realizados e legislação municipal pertinente ao enquadramento 

salarial, considerando a legislação quanto a promoção, ascensão funcional e revisões 

gerais de remuneração e reajustes e demais direitos e vantagens, sendo detectadas 

algumas inconsistências que serão doravante enumeradas em 14 (catorze) 

ACHADOS: 

1- AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PARA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE 

DEVEM CONSTAR NA PASTA FUNCIONAL DO SERVIDOR: 

 É cediço que os servidores públicos devem entregar ao setor de recursos humanos os 

documentos necessários ao provimento do cargo e exercício profissional, bem como, os 

necessários para obtenção de benefícios e vantagens.  Neste particular, observamos 

que não há legislação que especifique quais documentos devem ser apresentados pelo 

servidor, à exceção da IN SRH 003/2015 que dispõe sobre a padronização de rotinas 

internas de controle e acompanhamento de admissão de pessoal para ocupar cargo 

comissionado, listando no seu art. 11, incisos I e II, os documentos pessoais necessários 

para a nomeação. 

Ocorre, que cada concurso definiu os documentos necessários para nomeação e posse, 

não havendo padronização do procedimento.  Neste diapasão, considerando as 

disposições dos Editais dos Concursos Públicos realizados não se pode dizer que os 

documentos existentes estejam irregulares, havendo necessidade, outrossim, de 

padronizar as exigências quanto a documentação que deverá ser entregue pelo servidor 

para nomeação e posse no cargo, uniformizando o procedimento. 

1.1 - RECOMENDAÇÃO: 

seja padronizada a exigência da documentação necessária para a nomeação e 

posse dos servidores públicos que ocupam e ocuparão cargos de provimento 

efetivo e ou comissionado, bem como, dos servidores contratados 

temporariamente. 

2- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 



Verifica-se que os documentos que compõem os arquivos dos servidores, em algumas 

situações, são entregues diretamente no setor de recursos humanos, o que certamente 

favorece a possibilidade de concessão de direito ou vantagem em desacordo com a lei e 

a instrumentalidade necessária para sua obtenção.  

2.1 - RECOMENDAÇÃO: 

seja padronizado o protocolo de documentos, que garanta ao servidor, secretários 

e chefes de setores, bem com, a qualquer interessado, a comprovação da entrega 

dos mesmos, alterando-se a IN SRH 004/2015 para que se atenda a presente 

recomendação. 

3- AUSÊNCIA REGISTRO NA FICHA FUNCIONAL: 

No que pertine a ficha funcional do servidor, verifica-se a existência de informações 

relevantes e capazes de identificar a origem dos valores recebidos, especialmente 

conforme amostra selecionada, todavia, os registros contidos nas fichas funcionais não 

se referem a toda vida funcional do servidor, eis que licenças, localizações, e outras 

ocorrências não são lançadas.    

3.1 - RECOMENDAÇÃO:  

seja padronizado o preenchimento da ficha funcional do servidor para que dele 

conste toda e qualquer alteração da vida funcional do mesmo, tais como, licenças, 

localizações, cessões, mudanças de nível ou qualquer evento que modifique o 

status a quo até a alteração registrada, com a documentação a que se refira sendo 

arquivada na pasta funcional do servidor. 

4- DOS CARGOS DE PEDAGOGO, ORIENTADOR ESCOLAR, SUPERVISOR ESCOLAR 

E INSPETOR ESCOLAR. 

Há na estrutura de cargos de provimento efetivo: 03 cargos de pedagogo, 02 de 

supervisor escolar, 02 de orientador escolar e 02 de Inspetor Escolar, e foram nomeados 

01 Inspetor, 01 Supervisor e 06 Pedagogos, sendo justificado que tais nomeações teriam 

ocorrido em razão da igualdade para o requisito de ingresso nos cargos e as atribuições 

destes.      Ressaltaram que houve efetiva aprovação do concurso público por parte 

dos servidores nomeados, sendo os cargos disponibilizados conforme os requisitos de 

ingresso e atribuições previsto na Lei Municipal 312/2006, eis que seu art. 4º, inc. VII, 

letra “b”, prevê que compreende a “função pedagógica: administração escolar, 

planejamento educacional, inspeção escolar, supervisão escolar, coordenação de área, 

coordenação escolar, orientação educacional, pesquisa educacional, direção de unidade 

escolar, acompanhamento/controle e avaliação de atividades educacionais, 

assessoramento em assuntos educacionais, outras atividades de natureza 

assemelhada.” 

Tal informação foi remetida pelo Setor de Recursos Humanos ao Órgão Tribunas de 

Contas, inclusive, sendo relatado pela Chefe do SRH que foi estabelecido entendimento 

verbal de que as nomeações seriam aprovadas pelo Órgão, mas haveria a necessidade 

de alterações na legislação quanto a esta situação. 



4.1- RECOMENDAÇÃO: 

seja adequada a quantidade de cargos de pedagogo às nomeações efetivamente 

realizadas, devendo serem adotar os procedimentos necessários para a 

adequação cargos/nomeações que o caso requer. 

5- DA ASCENSÃO PROFISSIONAL 

A Lei Municipal 008/98 e posteriormente a Lei Municipal 495/2011, prevê que para 

concessão do benefício de ascensão funcional o servidor púbico regido pelo Estatuto do 

Magistério deve protocolar o pedido acompanhado dos documentos necessários para 

obtê-lo e este ser analisado (art. 15), devendo ser integrado aos vencimentos do servidor 

na data-base para concessão do benefício (março ou setembro – art. 14), tendo efeitos a 

partir do pedido. 

Na prática, observa-se que o benefício tem sido concedido em datas diversas da 

prevista em lei, conforme visto na amostra relacionada relativa a matrícula 4892 

(Aurenívia Fernandes Filho Zambon), que teve sua ascensão funcional em 16.08.2011, 

não constando na pasta funcional o processo a que se refere o art. 15 da citada Lei 

Municipal 495/11. 

5.1- RECOMENDAÇÃO: 

que as ascensões funcionais obedeçam rigorosamente aos comandos dos art. 14 

e 15 da citada lei municipal 495/11, quanto aos prazos determinados precedendo 

da análise do pedido formal quando, inclusive, a Secretaria Municipal de Educação 

deverá não somente atentar para a apresentação dos títulos, mas especialmente 

quanto a veracidade das informações constantes dos mesmos. 

6- DA PROMOÇÃO  

As Leis Municipais 311/06 e 312/06 dispõem sobre o benefício da promoção, que é 

mudança de nível horizontal a cada interstício de 02 anos, dispondo em seus artigos que 

a promoção far-se-á obedecendo interstício de 02 (dois) anos de exercício de cargo 

efetivo, computando-se o período de estágio probatório, ressalvando a lei que não será 

computado qualquer período de serviço prestado à Administração em decorrência de 

contratação temporária, exercício de cargo comissionado, salvo se já efetivo e de licença 

para trato de interesse particular, conforme previsto igualmente em ambas as 

legislações, uma para o magistério (Lei 312/06) e outra para os servidores do quadro 

geral da administração (Lei 311/06). 

A Lei Municipal 006/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba-ES), 

aplicada subsidiariamente à Lei Municipal 496/11 (Estatuto do Magistério) dispõe quais 

afastamentos serão considerados como de efetivo exercício: “Art. 54-  Será considerado 

de efetivo exercício o afastamento em virtude de:           I – Férias;            II - Casamento, até 08 

(oito) dias;       III - Luto, por falecimento de cônjuge ou pessoa da família até 1° grau de até 08 

(Oito) dias;              IV - Convocação para o Serviço Militar; V - Júri e outros serviços obrigatórios 

por Lei;         VI - Exercício de cargo de provimento em Comissão, na esfera Municipal;          VII - 

Exercício de cargo efetivo em substituição; 

VIII - Licença paternidade, até 5 (cinco) dias, a contar da data do nascimento, mediante 
comprovação da certidão de nascimento;         IX - Licença à servidora gestante;    X -  Licença 



por doença especificada no Artigo 89 deste Estatuto;          XI - Licença ao servidor acidentado 
em serviço, mediante inspeção médica oficial;       XII - Licença ao servidor atacado de doença 
profissional;    XIII - Estudo ou missão oficial no território nacional ou no exterior, até 24 (vinte e 
quatro) meses;        XIV - Exercício em unidade de administração indireta;     XV - Convênio em 
que o Município se comprometa a participar com pessoal; XVI - Contratação com o Município 
para exercer funções de assessoramento ou trabalhos técnicos ou especializados, com 
suspensão do vínculo estatutário;      XVII - Licença para tratamento da própria saúde;     a) 
Licença para tratamento de saúde de pessoa da família limitada em até 15 (quinze) dias.      XVIII 
- Interregno entre a exoneração de um cargo, dispensa ou rescisão de contrato com órgão 
público municipal e o exercício em outro cargo público municipal, quando o interregno se 
constitua de dias não úteis;   XIX - Doença de notificação compulsória, na forma da legislação 
específica;      XX - Prisão administrativa ou suspensão preventiva, se inocentado afinal, ou 
quando do processo houver resultado tão somente a pena de repreensão ou multa;           XXI - 
Licença para campanha eleitoral, no período entre o registro da candidatura perante a Justiça 
eleitoral e o dia seguinte ao da eleição;    XXII - Suspensão, quando convertida em multa;    XXIII 
- Trânsito, para ter exercício em nova sede;    XXIV - Prestação de prova ou exames, quando se 
tratar de estudante em curso legalmente instituído, mediante apresentação de atestado fornecido 
pelo respectivo estabelecimento de ensino;     XXV - Concurso público municipal;    XXVI - 
Exercício de cargo eletivo federal, estadual e municipal.” 

 
Neste Estatuto (Lei 006/98), também observa-se o dispositivo de lei que prevê a perda 
dos vencimentos quando da cessão do servidor sem ônus:   “Art. 102 - Perderá o 
vencimento do cargo efetivo o servidor:      I - Nomeado para cargo em comissão, salvo o direito 
de optar e o de acumulação legal.        II - Quando no exercício de Mandato Eletivo Municipal, 
Federal ou Estadual.      III - Quando no exercício do mandato de Vereador, desde que não haja 
compatibilidade de horários com o cargo efetivo.    IV - Quando posto à disposição dos Governos 
da União, do Estado e de outros Municípios, ressalvada a hipótese de convênio em que haja 
assegurada a cessão de servidor com ônus.” 
 

Observa-se na amostra selecionada referente a matrícula 4909 (SABRINA DE SOUZA  

PROEZA) que lhe foi deferida a promoção horizontal referente ao período de 2012 a 

2016, no qual esteva cedida sem ônus para o Município de Presidente Kenedy-ES.    Foi 

concedido 2% na promoção horizontal em julho de 2014, no valor R$ 38,92/mês, e 

posteriormente em 04/2015 lhe foi concedido mais 2% no valor de 44,77/mês, valores 

que se mantiveram nos meses subsequentes. 

Não houve análise jurídica da questão à época. 

Em análise da legislação municipal pertinente entendemos que a concessão e 

pagamento da promoção horizontal em relação ao período em que o servidor não esteja 

em efetivo exercício, não tem amparo legal, devendo ser cessado o pagamento a tal 

título no caso da amostra relacionada e reenquadrada em relação as promoções 

horizontais, procedendo ainda a devolução dos valores recebidos indevidamente, bem 

como, de todo servidor que se encontre em tal situação. 

6.1- RECOMENDAÇÃO: 

sejam levadas a efeito a revisão de todas as concessões de promoção a 

servidores cujo efetivo exercício do cargo de provimento efetivo tenha sido 

considerado fora das hipóteses prevista na legislação municipal acima citada, 

precedidas de análise jurídica quando necessária.  

7- DAS CONSTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS   

As contratações temporárias tem base constitucional no art. 37, inc. IX da Constituição 



da República Federativa do Brasil, e devem ser precedidas de análise sobre a 

excepcionalidade e temporariedade da contratação, precedendo de autorização 

legislativa infraconstitucional e de processo para seleção dos contratados. 

Verificou-se nas amostras selecionadas relacionadas às matrículas 7322 (Gizeli Peisino 

Gonçalves); 7246 (Sebastião Raimundo Filho); 7211 (Manoel Thereza da Silva); 7069 

(Kelle Cristina Alves Filgueiras); que não houve processo seletivo para tais contratações, 

sendo que Sebastião Raimundo Filho ainda não apresentou nível de escolaridade 

adequado ao exercício da função de fiscal de obras, pois o requisito de ingresso para 

este cargo previsto no edital do concurso 001/05 foi ensino médio enquanto apresenta 

formação na 4ª etapa do primeiro segmento do ensino fundamental.  

As contratações temporárias para a área da educação tem previsão legislativa nos arts. 
24 a 27 da Lei Municipal 496/2011 (Estatuto dos Profissionais do Magistério do 
Município de Brejetuba-ES), in verbis: “Art. 24. Admite-se o exercício em caráter temporário, 

na forma de contratação de serviços por tempo determinado, para a função de docência, nas 
seguintes situações: I - afastamento do titular das atividades inerentes ao cargo, nos casos de:a) 
licenças amparadas em Lei;  b) afastamento para exercício de função gratificada ou cargo 
comissionado;   c) afastamento autorizado para integrar comissão especial ou grupo de trabalho 
na área da educação; d) afastamento para freqüentar cursos previstos no art. 37 desta Lei.   II - 
vacância por aposentadoria, exoneração, falecimento, remoção até o preenchimento da vaga por 
pessoal concursado;  III - permanência de vaga após remoção.   Art. 25. A contratação para 
exercício em caráter temporário depende da existência de carga horária comprovada pela 
Direção da unidade escolar. Art. 26. Para exercício em caráter temporário na função de docência 
será indicado, por ordem de prioridade: I - candidato aprovado em concurso público, por ordem 
de classificação observada a habilitação específica; II - candidato portador de habilitação 
específica, na forma do disposto no parágrafo único do art. 12 desta Lei;  III - estudante de curso 
de habilitação específica; IV - candidato portador de curso superior em área de conhecimento 
relacionada à disciplina. Parágrafo Único. ressalvado o disposto no inciso I deste artigo, a 
contratação em caráter temporário dar-se-á mediante processo seletivo que considere 
formação e experiência profissional do magistério.    Art. 27. A contratação prevista no art. 24 

far-se-á na forma do disposto na legislação vigente no município de Brejetuba, observadas as 
seguintes condições: I - o prazo determinado máximo para o contrato de trabalho de exercício 
temporário é de 12 meses; II - o processo de contratação deverá conter o motivo, a 
finalidade, o fundamento legal e o prazo de vigência, sob pena de responsabilidade do 

servidor que lhe tenha dado causa; III - a dispensa do contratado dar-se-á, automaticamente, 
quando expirado o prazo, ao cessar seu motivo, ou por justa causa a critério da autoridade 
competente com fundamentação em processo administrativo;   IV - o contratado ficará sujeito às 
proibições e aos deveres a que estão sujeitos os profissionais do Magistério;   V - a remuneração 
do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao nível de habilitação.” 
 

Neste diapasão, as contrações temporárias dos profissionais do magistério (professores) 
terão respaldo constitucional e infraconstitucional sempre que preceder da competente 
justificativa que indique o motivo e a finalidade temporária e da realização de processo 
seletivo. 
 
Por outro lado, as demais contratações temporárias realizadas pela Administração, 
relacionadas aos servidores do seu quadro geral, tem sido amparadas nas disposições 
dos arts. 33 a 35 da Lei Municipal 006/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Brejetuba-ES, que assim dispõem: “Art. 33 - Haverá substituição nos casos de 
impedimento legal ou afastamento de titular de Cargo Efetivo, de Cargo em Comissão ou de 
Função de confiança.     Art. 34 - A substituição dependerá de ato do Poder Executivo.      
Parágrafo Único - Qualquer substituição será remunerada desde que exercida por período igual 
ou superior a 30 (trinta) dias.     Art. 35 - A substituição se efetuará quando imprescindível, em 

face das necessidades do serviço, e quando impossível a redistribuição das tarefas.       
Parágrafo Único - Durante o tempo da substituição o substituto perceberá o vencimento do 

cargo ou a gratificação prevista do substituído, podendo optar pela gratificação prevista no Art. 



125° e parágrafo único desta Lei.”   
 

Estes dispositivos legais relacionados à substituição não devem ser aplicados às 
contratações temporárias do quadro geral da Administração, haja vista que não são 
destinadas a tais contratações. 
 
Dispõe a Lei Orgânica Municipal de Brejetuba-ES, em seu art. 62 que:   

“Art. 62. A administração pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e também ao seguinte:    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;  II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de 

títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre 

nomeação e exoneração;  II - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma a vez por igual período;  IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 

convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será 

convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira;    

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos 

efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em Lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento;  IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” 

A legislação exigida como visto, é a que seja adequada às contratações temporárias, 

como disposto no Estatuto do Magistério.   

Os arts. 33 a a 35 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brejetuba-ES (Lei 
Municipal 006/98) não se destinam tal finalidade, como visto pela simples leitura dos 
mesmos, não se referindo a contratações temporárias destinadas às situações de 
excepcional interesse público, nem mesmo prevendo a exigência de processo seletivo 
para tanto, ferindo frontalmente a Constituição da República. 
 
Registre-se que existe norma simétrica na Lei Federal 8.112/90 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Federais), em seus arts. 38 e 39, destinada ao que se refere às substituições 
de servidores, a saber:   “Art. 38.  Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou 
chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento 
interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou 
entidade.    § 1

o
  O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do 

cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza 

Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do 
cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo 
período.         § 2

o
  O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de 

direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou 
impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias 
de efetiva substituição, que excederem o referido período.    Art. 39.  O disposto no artigo 

anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.” 
 

Como se observa nesta norma, o instituto da substituição destina-se ao servidor público 
já investido em cargo público que será designado para substituir outro interinamente.   
 
Assim, numa análise do que se dessume do ordenamento jurídico Pátrio em referência, 
é afirmativo que os cargos efetivos deverão ser preenchidos por aprovados em concurso 
público, havendo a possibilidade de se realizar contratações temporárias (substituições) 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, até o limite de 
12 meses, precedidas de processo seletivo, não havendo como se utilizar os arts. 33 a 



35 da Lei Municipal 006/98 como fundamento legal para contratações temporárias, dada 
sua patente infringência ao art. 37, inc. II e IX da CF. 

 
A partir das amostras selecionadas, foi solicitado ao Setor de Recursos Humanos que 
informasse a relação de servidores contratados temporariamente em substituição a 
algum servidor público efetivo, com base nos art. 33 a 35 da Lei Municipal 006/98, sem 
aprovação em processo seletivo, sendo apresentada uma relação com 44 (quarenta e 
quatro) servidores contratados temporariamente nesta condição, apresentando-se 

esta situação como irregular. 
 
7.1- RECOMENDAÇÃO: 
 
7.1.1- Promover a rescisão das contratações temporárias realizadas com base nos 
arts. 33 a 35 da Lei Municipal 006/98. 
 
7.1.2- Aprovar competente legislação para contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

conforme exigido pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal, atendendo aos princípios 

constitucionais constantes do Art. 37 da CF, especialmente ao princípio da 

impessoalidade, realizando competente processo seletivo para as contratações. 

7.1.3- Abster-se de realizar substituições a qualquer título, de servidores públicos 

efetivos por servidores que não sejam investidos da mesma forma. 

8- DA CESSÃO DE SERVIDOR 
 
Constou-se a existência da cessão de servidora ocupante de cargo comissionado ao 
TJES – Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, identificada na amostra 
selecionada matrícula 7199 (Ana Paula Belisário).  A cessão de servidor público 
ocupante de cargo comissionado não é possível conforme parecer consulta nº 033/2000 
do TCE-ES, corroborado pelo Acórdão TC 016/2015 (processo TC 1965/2009) também 
do TCE ES.    Verifica-se que a lei Municipal autorizou o convênio, autorizando ainda a 
cessão de servidor ocupante de cargo comissionado expressamente (Lei Municipal 
710/2015).   Todavia, é necessário seguir as orientações emanadas pelo TCE-ES que 
não admite a cessão em tais casos. 
 
8.1- RECOMENDAÇÃO:      

 
Atender as orientações do Parecer Consulta 033/2000 do TCE-ES, quanto a 
impossibilidade de cessão de servidor contratado ou ocupante de cargo 
comissionado. 

 
9- VENCIMENTOS NÃO PREVISTOS EM LEI 

 
A Lei Municipal 758/2017 determina que os vencimentos do Educador Social devem ser 
os mesmos do cargo efetivo constante da estrutura administrativa, porém, o cargo não 
existe na estrutura, porém, o valor dos vencimentos e enquadramento na Carreira IV foi 
realizado para o contratado a desenvolver tal função, conforme visto na amostra 
selecionada referente a matrícula 7318 (Frantieska Fernandes Pereira).   Apenas a Lei 
Municipal 467/2010 fixou vencimentos para o cargo de educador social, não sendo 
naquela ocasião equivalente a carreira IV. 
 
9.1- RECOMENDAÇÃO: 
sejam os vencimentos destinados ao pagamento dos Educadores Sociais 



devidamente fixados em lei, especialmente quando enquadrados para tal 
finalidade aos servidores ocupantes da carreira IV do quadro de servidores da 
administração pública.  
  

10-  DAS NOMEAÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 001/1998 
 

Verificou-se que as amostras relacionadas às amostras referentes às matrículas 324 
(Delcy Lourenço da Silva) e 325 (Uilson Amancio de Carvalho), foram nomeados em 
04.02.2002 e 23.03.2002, respectivamente, para os cargos de provimento efetivo de 
servente, porém não foi encontrado seu nome na lista de convocados existente no Setor 
de Recursos Humanos relacionado ao concurso de 1998, ultimo que precedeu ao 
chamamento.    Existem as portarias de nomeações da época, bem como, uma única 
relação de números de inscrições relacionadas às aprovações no concurso público 
mencionado, todavia sem a possibilidade de identificação dos servidores aprovados.    
 
O Setor de Recursos Humanos justifica a inexistência destes documentos com possível 
destruição durante a enchente ocorrida em 2009 no município. 
 
10.1- RECOMENDAÇÃO 
 
Seja diligenciado no sentido de se obter a confirmação do nome dos citados 
servidores dentre os aprovados no concurso público de 1998.  
 

11-  DO EXCEDENTE DE VENCIMENTOS 

 
As amostras relacionadas às matrículas 324 (Delcy Lourenço da Silva), 325 (Uilson 
Amancio de Carvalho), 626 (Maria de Lourdes Brum), 4864 (Marina Rosa de Souza 
Dias), 5803 (Edimar Silva), 5853 (Márcio José Moca), 5852 (Romeo José Soares), 
demonstraram que seus vencimentos efetivamente recebidos apresentavam valores 
superiores aos valores que efetivamente deveriam receber, sendo apurado: 
 
- Matrícula 324 (Delcy Lourenço da Silva) - vencimento base atual é R$ 1.015,87.  Após 
cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei Municipal 447/2009, e dos 
índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 465/10; 501/11; 572/12; 
605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções conforme a Lei Municipal 
311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 1.001,23. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49, adicionando 8% (promoções de 2004, 2006, 2008 e 2010) = 572,04 + 5,30% 
(reajuste 2010) = 602,37 + 8% (reajuste 2011) = 650,56 + 2% (promoção 2012) = 663,57 + 10% (reajuste 2012) = 729,93 
+ 6,7% (reajuste 2013) = 778,83 + 2% (promoção 2014) = 794,40 + 5,38% (reajuste 2014) = 837,15 + 6,23% (reajuste 
2015) = 889,30 + 2% (promoção 2016) = 907,09 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) = 953,01 + 2% (promoção 2018) = 972,07 + 
3% (reajuste 2018) = 1.001,23. 

 
- Matrícula 325 (Uilson Amancio de Carvalho) – vencimento base atual de R$ 1.036,19, 
todavia, ao serem efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados 
pela Lei Municipal 447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis 
Municipais: 465/10; 501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e 
promoções conforme a Lei Municipal 311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 
1.001,23. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49, adicionando 8% (promoções de 2004, 2006, 2008 e 2010) = 572,04 + 5,30% 
(reajuste 2010) = 602,37 + 8% (reajuste 2011) = 650,56 + 2% (promoção 2012) = 663,57 + 10% (reajuste 2012) = 729,93 
+ 6,7% (reajuste 2013) = 778,83 + 2% (promoção 2014) = 794,40 + 5,38% (reajuste 2014) = 837,15 + 6,23% (reajuste 
2015) = 889,30 + 2% (promoção 2016) = 907,09 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) = 953,01 + 2% (promoção 2018) = 972,07 + 
3% (reajuste 2018) = 1.001,23. 

 
- Matrícula 626 (Maria de Lourdes Brum) – vencimento base atual de R$ 995,94, todavia, 
ao serem efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei 



Municipal 447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 
465/10; 501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções 
conforme a Lei Municipal 311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 961,97. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49, adicionando 4% (promoções de 2008 e 2010) + 5,30% (reajuste 2010) = 578,97 + 
8% (reajuste 2011) = 625,06 + 2% (promoção 2012) = 637,56 + 10% (reajuste 2012) = 701,31 + 6,7% (reajuste 2013) = 
748,29 + 2% (promoção 2014) = 763,26 + 5,38% (reajuste 2014) = 804, 32 + 6,23% (reajuste 2015) = 854,43 + 2% 
(promoção 2016) = 871,52 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) = 915,64 + 2% (promoção 2018) = 933,95 + 3% (reajuste 2018) = 
961,97 

 
- Matrícula 4864 (Marina Rosa de Souza Dias) - vencimento atual de R$ 995,94, todavia, ao 
serem efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei Municipal 
447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 465/10; 501/11; 
572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções conforme a Lei Municipal 
311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 961,97. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49, adicionando 4% (promoções de 2008 e 2010) + 5,30% (reajuste 2010) = 578,97 + 
8% (reajuste 2011) = 625,06 + 2% (promoção 2012) = 637,56 + 10% (reajuste 2012) = 701,31 + 6,7% (reajuste 2013) = 
748,29 + 2% (promoção 2014) = 763,26 + 5,38% (reajuste 2014) = 804, 32 + 6,23% (reajuste 2015) = 854,43 + 2% 
(promoção 2016) = 871,52 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) = 915,64 + 2% (promoção 2018) = 933,95 + 3% (reajuste 2018) = 
961,97 

 
- Matrícula 5803 (Edimar Silva) - vencimento atual de R$ 938,52, todavia, ao serem 
efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei Municipal 
447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 465/10; 
501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções conforme a 
Lei Municipal 311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 924,97. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49 + 5,30% (reajuste 2010) = 556,49 + 8% (reajuste 2011) = 601,01 + 2% (promoção 
2012) = 61303 + 10% (reajuste 2012) = 674,33 + 6,7% (reajuste 2013) = 719,51 + 2% (promoção 2014) = 733,90 + 5,38% 
(reajuste 2014) = 773,38 + 6,23% (reajuste 2015) = 821,56 + 2% (promoção 2016) = 838,00 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) 
= 880,42 + 2% (promoção 2018) = 898,03 + 3% (reajuste 2018) = 924,97 

 

- Matrícula 5853 (Márcio José Moca) - vencimento base atual de R$ 938,52,  todavia, ao 
serem efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei 
Municipal 447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 
465/10; 501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções 
conforme a Lei Municipal 311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 924,97. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49 + 5,30% (reajuste 2010) = 556,49 + 8% (reajuste 2011) = 601,01 + 2% (promoção 
2012) = 61303 + 10% (reajuste 2012) = 674,33 + 6,7% (reajuste 2013) = 719,51 + 2% (promoção 2014) = 733,90 + 5,38% 
(reajuste 2014) = 773,38 + 6,23% (reajuste 2015) = 821,56 + 2% (promoção 2016) = 838,00 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) 
= 880,42 + 2% (promoção 2018) = 898,03 + 3% (reajuste 2018) = 924,97 

 
- 5852 (Romeo José Soares) - vencimento base atual de R$ 938,52, todavia, ao serem 
efetuados os cálculos com base no valor dos vencimentos fixados pela Lei Municipal 
447/2009, e dos índices de revisão geral anual fixados nas Leis Municipais: 465/10; 
501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 700/15; 730/16 e 770/2018, e promoções conforme a 
Lei Municipal 311/06, o valor dos vencimentos totalizariam R$ 924,97. 
Memória de Cálculo: 
Lei 447/2009 fixou salário em 528,49 + 5,30% (reajuste 2010) = 556,49 + 8% (reajuste 2011) = 601,01 + 2% (promoção 
2012) = 61303 + 10% (reajuste 2012) = 674,33 + 6,7% (reajuste 2013) = 719,51 + 2% (promoção 2014) = 733,90 + 5,38% 
(reajuste 2014) = 773,38 + 6,23% (reajuste 2015) = 821,56 + 2% (promoção 2016) = 838,00 + 5% (2,5+2,5 reajuste 2016) 
= 880,42 + 2% (promoção 2018) = 898,03 + 3% (reajuste 2018) = 924,97. 
 

11.1- RECOMENDAÇÃO 
 

Seja realizado o acerto dos valores dos vencimentos básicos dos servidores 
indicados nas amostras selecionadas, bem como, todos os demais que se 
encontrem na mesma situação encontrada, adequando-os à legislação pertinente e 
vigente, promovendo ainda diligências para a restituição dos valores pagos 
indevidamente, por se tratar de mero erro operacional, conforme orienta o Parecer 
Consulta 007/2016 do TCE-ES. 



 
12- DO SALÁRIO FAMÍLIA 

 
As amostras relacionadas às matrículas 674 (Eliana Anibal de Almeida Belisário); 675 
(Raniere Honório Gomes de Souza); 5803 (Edimar Silva), 5853 (Márcio José Moca); 
apresentam recebimento de salário família no valor de R$ 37,71.    
 
Inexistindo regulamentação municipal a cerca dos valores a serem pagos a tal título, 
aplica-se a Portaria Interministerial MTPS/MF 8/2017), que define o valor de R$ 44,09 
para quem recebe salário até 859,99 e R$ 31,07 para quem recebe salário entre 859,89 
a 1.292,43. 
 
12.1- RECOMENDAÇÃO:  
 

Não obstante informação do Setor de Recursos Humanos a cerca da correção dos 
valores relacionados à amostras selecionadas, recomenda-se sejam todos os 
pagamentos de salário família corrigidos conforme legislação indicada.  

13-  DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE 

Verificou-se conforme amostra matrícula 6935 – Edilson de Melo Zambão, que há 
pagamentos de adicional de insalubridade sem devida anotação na pasta e ficha 
funcional.   Como exemplo o servidor constante da amostra é motorista, não existindo 
nenhuma indicação de qual veículo o mesmo está conduzindo, para que fosse então 
confrontada a atividade com as indicadas no laudo pericial confeccionado para 
identificação das funções insalubres.    
 
13.1- RECOMENDAÇÃO: 

 
Seja devidamente anotado na ficha funcional do servidor qual função insalubre 
está sendo exercida pelo mesmo, verificada junto ao laudo pericial utilizado pela 
Administração para sua adequação, laudo este que recomenda-se seja 
disponibilizado no site do Município. 
 

14- DAS HORAS EXTRAS 
 

O Controle de horas-extras é feito conforme ofícios remetidos pelas secretarias às quais 
se encontram localizados os servidores que irão recebe-las, ficando tais expediente 
arquivados no Setor de Recursos Humanos, separadamente à pasta funcional do 
servidor em razão de serem relacionados vários servidores no mesmo documento, 
promovendo o setor apenas o lançamento no contracheque do mesmo. 
 
14.1- RECOMENDAÇÃO: 

 
Recomenda-se neste particular sejam instituídos os mecanismos internos para 
controle de pessoal, estando entre eles o melhor controle da aferição diária de 
frequência dos servidores, através do sistema registro de ponto.  

 
 
           CRITÉRIOS:  

 

Certificar-se da regularidade dos atos praticados pela administração, relativos a 

nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão de benefícios e pagamento 

de servidores públicos, a regularidade dos procedimentos adotados e a eficiência e 



segurança dos controles internos, através do confronto de amostras selecionadas 

equivalente a 10% (dez por cento) do universo total de servidores públicos municipais 

regidos pelo Estatuto do Magistério e da Administração em Geral, com exceção dos 

servidores da Secretaria Municipal de Saúde, todavia, proporcional às carreiras 

existentes, bem como, ao número de servidores efetivos, comissionados e contratados 

temporariamente, escolhidos de forma aleatória simples, sendo verificada a ficha 

funcional, pasta funcional e a remuneração de abril de 2018 em confronto com a 

legislação pertinente, sendo a IN SCI 002/2013; IN SRH 001, 002, 003 e 004/2015; Leis 

Municipais 024/97; 006/98; 008/98; 009/98; 123/01; 311/06; 312/06; 331/07; 343/07; 

375/08; 435/09; 447/09; 465/10; 494/11; 495/11; 496/11; 501/11; 572/12; 605/13; 640/14; 

700/15; 730/16; 748/17 e 770/2018.  Concursos Públicos de 1998; 2005; 2009 e 2015. 

Processo seletivo 2017 e demais legislações pertinentes. 

 
           EVIDÊNCIAS: 

Os Papéis de Trabalho contidos na presente auditoria, ou seja, os procedimentos 

licitatórios analisados, os check lists com suas respectivas respostas, e demais 

documentos constantes no processo de auditoria em confronto com o 

ordenamento jurídico. 

           CAUSA: 

A Auditoria foi determinada a partir da avaliação de fatores de risco, avaliadas conforme 

Matriz de Risco constante na Matriz de Planejamento do processo de auditoria, com 

ênfase para o volume de recursos públicos envolvidos e a importância do aprimoramento 

dos procedimentos de controle do SRH – Sistema de Recursos Humanos como forma de 

prevenir e corrigir, se necessário, erros que possam comprometer a legalidade dos atos 

administrativos praticados, e que possam causar, inclusive, algum prejuízo ao erário, 

além de visar otimizar os procedimentos buscando maior eficiência administrativa. 

           EFEITO: 

Vislumbra-se apenas efeitos positivos decorrentes da detecção de possíveis 

procedimentos que possam estar em desconformidade com a lei ou merecedores de 

melhor adequação, sendo uma via de aprimoramento do planejamento administrativo a 

fim de pautar o atendido ao ordenamento jurídico durante a nomeação e ou contratação 

temporária de servidores públicos, bem como, quando do pagamento de suas 

remunerações, com efetivo controle por parte da Administração, visando maior 

aproveitamento deste controle. 

BENEFÍCIOS: 

Melhoria na formalização dos procedimentos para nomeação e ou contratação dos 

servidores públicos, para a concessão de direitos e vantagens para que possam estar 

em efetiva conformidade com a lei, evitando-se efetivos prejuízos ao erário com o 

fornecimento de serviços ineficientes e mediante pagamento de valores indevidos. 

 



CONCLUSÃO: 

Diante de todo o exposto, conclui-se que para nomeação e contratação temporária 

de servidores públicos municipais, bem como, para o pagamento de suas verbas 

remuneratórias, sejam observadas as recomendações as recomendações acima 

fundamentadas, adiante resumidas em tópicos: 

1- AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PARA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE 

DEVEM CONSTAR NA PASTA FUNCIONAL DO SERVIDOR: 

            RECOMENDAÇÃO: 

- seja padronizada a exigência da documentação necessária para a nomeação e 

posse dos servidores públicos que ocupam e ocuparão cargos de provimento 

efetivo e ou comissionado, bem como, dos servidores contratados 

temporariamente. 

2- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

           RECOMENDAÇÃO: 

- seja padronizado o protocolo de documentos, que garanta ao servidor, 

secretários e chefes de setores, bem com, a qualquer interessado, a comprovação 

da entrega dos mesmos, alterando-se a IN SRH 004/2015 para que se atenda a 

presente recomendação. 

3- AUSÊNCIA REGISTRO NA FICHA FUNCIONAL: 

RECOMENDAÇÃO:  

- seja padronizado o preenchimento da ficha funcional do servidor para que dele 

conste toda e qualquer alteração da vida funcional do mesmo, tais como, licenças, 

localizações, cessões, mudanças de nível ou qualquer evento que modifique o 

status a quo até a alteração registrada, com a documentação a que se refira sendo 

arquivada na pasta funcional do servidor. 

4- DOS CARGOS DE PEDAGOGO, ORIENTADOR ESCOLAR, SUPERVISOR ESCOLAR 

E INSPETOR ESCOLAR. 

RECOMENDAÇÃO: 

seja adequada a quantidade de cargos de pedagogo às nomeações efetivamente 

realizadas, devendo serem adotar os procedimentos necessários para a 

adequação cargos/nomeações que o caso requer. 

5- DA ASCENSÃO PROFISSIONAL 

RECOMENDAÇÃO: 

- que as ascensões funcionais obedeçam rigorosamente aos comandos dos art. 14 

e 15 da citada lei municipal 495/11, quanto aos prazos determinados precedendo 

da análise do pedido formal quando, inclusive, a Secretaria Municipal de Educação 



deverá não somente atentar para a apresentação dos títulos, mas especialmente 

quanto a veracidade das informações constantes dos mesmos. 

6- DA PROMOÇÃO  

RECOMENDAÇÃO: 

- sejam levadas a efeito a revisão de todas as concessões de promoção a 

servidores cujo efetivo exercício do cargo de provimento efetivo tenha sido 

considerado fora das hipóteses prevista na legislação municipal acima citada, 

precedidas de análise jurídica quando necessária.  

7- DAS CONSTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS   

RECOMENDAÇÃO: 

 
- Promover a rescisão das contratações temporárias realizadas com base nos arts. 
33 a 35 da Lei Municipal 006/98. 
 
- Aprovar competente legislação para contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

exigido pelo art. 62 da Lei Orgânica Municipal, atendendo aos princípios 

constitucionais constantes do Art. 37 da CF, especialmente ao princípio da 

impessoalidade, realizando competente processo seletivo para as contratações. 

- Abster-se de realizar substituições a qualquer título, de servidores públicos 

efetivos por servidores que não sejam investidos da mesma forma. 

8- DA CESSÃO DE SERVIDOR 
 
RECOMENDAÇÃO:      
 
- Atender as orientações do Parecer Consulta 033/2000 do TCE-ES, quanto a 
impossibilidade de cessão de servidor contratado ou ocupante de cargo 
comissionado. 
 

9- VENCIMENTOS NÃO PREVISTOS EM LEI 
 
RECOMENDAÇÃO: 
 
- sejam os vencimentos destinados ao pagamento dos Educadores Sociais 
devidamente fixados em lei, especialmente quando enquadrados para tal 
finalidade aos servidores ocupantes da carreira IV do quadro de servidores da 
administração pública.  

  
10-  DAS NOMEAÇÕES REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 001/1998 
 

RECOMENDAÇÃO: 

 
- Seja diligenciado no sentido de se obter a confirmação do nome dos citados 
servidores dentre os aprovados no concurso público de 1998.  
 

11-  DO EXCEDENTE DE VENCIMENTOS 
 



RECOMENDAÇÃO: 
- Seja realizado o acerto dos valores dos vencimentos básicos dos servidores 
indicados nas amostras selecionadas, bem como, todos os demais que se 
encontrem na mesma situação, adequando-os à legislação pertinente e vigente, 
promovendo ainda diligências para a restituição dos valores pagos indevidamente 
pela Administração, por se tratar de mero erro operacional, conforme orienta o 
Parecer Consulta 007/2016 do TCE-ES. 

 
12- DO SALÁRIO FAMÍLIA 

 
RECOMENDAÇÃO:  
 

- recomenda-se sejam todos os pagamentos de salário família corrigidos conforme 
legislação indicada.  

13- DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE 

RECOMENDAÇÃO: 
 
- seja devidamente anotado na ficha funcional do servidor qual função insalubre 
está sendo exercida pelo mesmo, em tempo real de sua designação e efetivo 
exercício da atividade, verificando junto ao laudo pericial utilizado pela 
Administração para sua adequação, laudo este que deve ser disponibilizado no 
site do Município. 
 

14- DAS HORAS EXTRAS 
 
RECOMENDAÇÃO: 

 
- recomenda-se neste particular sejam instituídos os mecanismos internos para 
controle de pessoal, estando entre eles o melhor controle da aferição diária de 
frequência dos servidores, através do sistema registro de ponto.  

 

           Encerramos a presente auditoria encaminhando o processo relacionado à mesma 

para a competente manifestação do Controlador Interno Municipal. 

Brejetuba-ES, 20 de setembrio de 2018. 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 
Auditor Público Interno Municipal 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Geral 

 
Data, carimbo e assinatura do Recebedor 

 

  

 

 


