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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 001/UCI/2022 
 

UNIDADE AUDITADA Departamento de Recursos Humanos  

GESTORA Carmelinda Leal Martines Coelho 

SERVIDORA RESPONSÁVEL Solange Pereira da Silva 

 
 
I. INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2022 (reprogramado), 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de 
gestão, ocorridos na Unidade Auditada, nos períodos de 01/09/2021 a 30/09/2021 e 
01/01/2022 a 31/01/2022. 

 
II. ESCOPO 

Os trabalhos foram realizados na Sede da unidade auditada, no período de 
07/01/2022 a 04/02/2022, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
serviço público, objetivando o acompanhamento dos atos e fatos de gestão ocorridos no 
período de abrangência do trabalho. 

Destaca-se que os exames realizados foram impactados em decorrência da 
disponibilização intempestiva de documentos e informações solicitadas formalmente ao DRH 
pela auditoria, o que impossibilitou sua realização na vigência do PAAI/2021, bem com 
gerou atrasos na entrega do relatório final no exercício de 2022. 

O objetivo principal da auditoria interna é atender as necessidades da 
administração, visando corrigir distorções e aperfeiçoar procedimentos para proporcionar 
maior eficiência no cumprimento de políticas e normas da entidade, sendo assim, através da 
aplicação de técnicas e procedimentos buscamos evidenciar as divergências constatadas 
entre os atos realizados e as normas vigentes, com a intenção de corrigir inconsistências, 
evitar apontamentos e possíveis futuros prejuízos na área de pessoal. 

 

III. ANÁLISE GERENCIAL 

O que motiva avaliar controles internos é em última análise, a própria razão de ser 
deste trabalho de fiscalização, que se fundamenta em três conceitos elementares, que são o 
ponto de partida para o entendimento do assunto: objetivos, riscos e controles. 

 Objetivo é algo que se estabeleceu para ser alcançado; 

 Risco é a possibilidade de algo acontecer e impedir ou dificultar o alcance de um 
objetivo; 

 Controle - Controles Internos: Conjunto de atividades, planos, métodos, 
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indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vista a assegurar a 
conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas 
estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados. (IN TCU nº. 
63/2010, Art. 1°, X). 

Desse modo, para se estabelecer controles, primeiro é necessário que objetivos 
sejam definidos e como todos os objetivos envolvem, de certa maneira, uma parcela 
considerável de riscos, existe a necessidade de mitigá-los, identificando-os, avaliando-os e 
decidindo se devem ser modificados por algum tratamento.  

Portanto, a existência de um sistema de controle interno eficiente contribui para a 
entidade pública de melhor desempenho, apoiada em práticas gerenciais modernas e 
focadas no alcance de objetivos que efetivamente agreguem valor para a sociedade. E 
ainda, que tudo isso seja feito de forma que se possa acompanhar e aferir o que ocorre no 
interior da coisa pública. 

Nesse sentido, o papel da auditoria interna - como instrumento da governança é 
avaliar a existência, o correto funcionamento, a eficácia e a eficiência dos controles internos 
da organização, reportando os resultados à administração e sugerindo, se for o caso, a 
implementação de melhorias e a Elaboração de Planos de Ação. 

A responsabilidade por estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os controles 
internos para assegurar os objetivos mencionados é da alta administração da organização, 
cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da entidade avaliar a qualidade 
desses processos (Art. 12 da IN Conjunta CGU/MP nº. 01/2016). 

A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu no envio da solicitação de 
documentos e informações ao departamento competente; análise documental; verificação 
da folha de pagamento mês 09/2021 e 01/2022; verificação das informações remetidas 
pelos secretários para fins de fechamento de folha; conferência manual de cálculos 
trabalhistas; análise de normas e leis municipais; pesquisas de trabalhos técnicos sobre o 
tema e verificação in loco. 

 

IV. RESULTADO DOS TRABALHOS  

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda, 
considerando o Planejamento Anual de Auditoria da Unidade de Controle Interno do 
Município, apresenta-se a seguir o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles 
internos. 

 

1. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Constatamos que o Município possui em janeiro/2022, 33 (trinta e três) servidores 
em estágio probatório, sendo a maioria deles professores (24), seguido de motoristas D/E 
(04), auxiliares administrativos (2), operador de máquina pesada (1), psicóloga (1), fiscal de 
tributos (1), analista administrativo (1) e biomédica (1). 

Evidencia o Ofício nº. 163/2021, itens 1.3 e 3.5 do Departamento de Recursos 
Humanos, que os servidores em estágio probatório não possuem avaliação especial de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

Gestão 2021 – 2024 
________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

desempenho, posto que não há comissão formada com esse objetivo e que há 
necessidade de especificar diretrizes para essa avaliação. Por conseguinte, foi 
constatado que a estabilidade funcional dos servidores vem sendo alcançadas 
automaticamente pelo decurso do tempo.   

Pois bem, estabelece a legislação local que restando 04 (quatro) meses para o 
término do estágio probatório os servidores serão avaliados, conforme parâmetros definidos 
por decreto do executivo mediante proposta de cada secretaria. 

Os servidores deverão ser avaliados conforme realidade funcional de cada secretaria 
nos critérios estabelecidos a partir do §1º do art. 28 da Lei Municipal nº. 892/2015, de 
modo a avaliar a capacidade, aptidão e desempenho do servidor no cargo público. 

Cabe a secretaria de administração (responsável pelo departamento de recursos 
humanos), garantir os meios necessários para acompanhamento da avaliação especial de 
desempenho dos servidores em estágio probatório (art. 29, § 5º, Lei Municipal nº. 
892/2015), de modo que essa avaliação seja implantada de forma única e isonômica a 
todos os servidores (art. 29, § 6º, Lei Municipal nº. 892/2015). 

A comissão responsável pela avaliação especial de capacidade e aptidão de 
servidores em estágio probatório, deve ser formada por membros efetivos e estáveis, com 
no mínimo 03 (três) membros, contendo, preferencialmente, o superior imediato do RH e 
um servidor da secretaria de origem (a qual o servidor é lotado). Portanto, em que pese 
haja comissão designada pela Portaria nº. 016/2022 denominada de “Comissão para 
Avaliação do Período de Estágio Probatório, Promoções e Progressões Funcionais dos 
servidores do Município de Carlinda - MT”, na prática a referida comissão somente avalia as 
promoções e progressões de classe e nível dos servidores, ou seja, não realizam a avaliação 
especial do estágio probatório conforme requer a Lei Municipal nº. 892/2015. 

Tendo em vista, a importância da avaliação do desempenho, em especial a 
avaliação do estágio probatório previamente ao advento da “estabilidade”, uma vez que a 
partir dela, o servidor somente perderá o cargo público nos hipóteses previstas no §1º do 
art. 41 da Constituição Federal de 1988, recomendamos que se constitua comissão especial 
para avaliação de estágio probatório nos termos da legislação vigente e que a avaliação 
ocorra de forma isonômica a todos os servidores que ainda não alcançaram a estabilidade. 

 

2. DA COMISSÃO DE ÉTICA 

O Código de Ética do Município de Carlinda, foi editado através da Lei Municipal nº. 
1.082/2018, nele são contemplados os princípios desejados de atuação dos servidores 
públicos dentro e fora do serviço, ou seja, devem estar presentes nas relações que o 
servidor irá desenvolver com os colaboradores, contribuintes, fornecedores, prestadores de 
serviços e comunidade em geral. 

A adesão ao Código de Ética representa o compromisso de atuar de forma 
responsável para contribuir com o desenvolvimento da reputação do Poder Executivo, posto 
que a conduta ética é obrigatória, assim como a sua aderência às atitudes diárias.  
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No que tange a comissão de ética, aferimos sua constituição através da Portaria nº. 
22/2018, tendo como membros: Presidente Sra. Sálua Gazali (servidora afastada e em 
processo de aposentadoria), Cosmo de Souza Santos e Joseane de Oliveira da Silva de 
Lima. Os servidores em destaque foram os encarregados de orientar e aconselhar sobre a 
ética funcional do servidor público no tratamento com as pessoas e patrimônio público, bem 
como, fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira, os 
registros sobre a conduta ética para efeito de instruir e fundamentar as promoções internas.  

Ocorre que esta comissão se encontra desatualizada, uma vez que a 
presidente está em auxílio doença desde janeiro/2020, sendo assim, em que pese não se 
ter ciência da abertura de nenhum procedimento de apuração de transgressões éticas no 
Poder Executivo, recomendamos a atualização da composição da comissão para que a 
mesma possa cumprir seu propósito. 

 

3. PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 

O departamento de Recursos Humanos informou através do Ofício nº. 163/2021, 
item 1.6 que o Poder Executivo não possui Plano Anual de Capacitação, sendo os 
cursos concedidos de acordo com a necessidade e disponibilidade financeira. 

Diante da informação, enfatizamos que a elaboração de um Plano de Capacitação 
seria uma maneira eficiente de propiciar internamente aos servidores, de acordo com as 
necessidades de cada departamento, treinamentos adequados para gerir riscos e 
adversidades na sua área de atuação, dirimir eventuais dúvidas sobre questões específicas e 
alinhar entendimentos.  

Os referidos treinamentos, poderiam ser realizados pelos próprios servidores da 
entidade que tenham habilidade em determinada área de conhecimento, pelas assessorias 
contratadas pelo Município ou até através de contratação de empresas especializadas 
presencialmente ou on line, com certificação. 

É importante que os treinamentos ocorram em horários e locais que facilitem a 
participação do público-alvo visado. E ainda, que a organização disponha de ferramentas 
para avaliar a efetividade dos treinamentos ministrados, tais como testes aproveitamento, 
entrevistas com os servidores capacitados, avaliação da melhoria na aplicação de políticas e 
procedimentos, etc.  

Foram ministrados internamente alguns treinamentos no exercício de 2021: Vídeo-
aula sobre o Código de Ética e Postura, Vídeo-aula sobre fiscalização contratual e Palestra 
sobre Atendimento ao Público. 

Ante o exposto, recomendamos avaliar junto aos servidores municipais quais as 
principais dificuldades enfrentadas na área de trabalho e quais os treinamentos a serem 
reivindicados para mitigar as vulnerabilidades para facilitar na análise e elaboração do 
Plano. 

 

4. SERVIDORES CEDIDOS, ADIDOS E AFASTADOS TEMPORARIAMENTE 
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Na auditoria verificamos a existência de 06 (seis) servidores afastados 
temporariamente do cargo público, destes: 02 (dois) estão em mandato eletista (cargo de 
vereança) e 04 (quatro) estão em licença para tratamento de assuntos de interesse 
particular, sendo eles: 02 motoristas, 01 operador de máquinas pesadas e 01 enfermeira.  

Obs.: Um dos motoristas afastados solicitou formalmente a sua exoneração no mês de janeiro de 2022. 

No que tange a licença de interesse particular, disciplina o art. 126, §1º da Lei 
892/2015 que a mesma pode ser interrompida no interesse do município, desde que 
respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses; e no interesse do servidor, depois de 
cumpridos 12 (doze) meses de afastamento mediante comunicado formal com 30 (trinta) 
dias de antecedência. Sendo assim, avaliando os períodos das licenças concedidas, 
constatamos que todos os profissionais que possuem o benefício (ressalvado os que 
exercem cargo de vereança) já podem ser convocados para retorno ao serviço público, caso 
haja necessidade. 

Referente a cedência, verificamos que na municipalidade somente constam 
servidores cedidos com ônus para o Município de Carlinda e alguns deles sem a devida 
formalização: 

Servidores cedidos - SEM FORMALIZAÇÃO 
Referência: Mês 01/2022 

Servidor Secretaria Local Possui Ato? 
Sirlei Pittner Roman Administração  Cartório Eleitoral Não 

Cleusa de Oliveira Amorim da Silva Administração  Núcleo de Polícia Militar Não 

José Nivaldo Ribeiro Administração  Detran - Carlinda Sim 
Norai Hidalgo Belido Penheiro Administração  Sefaz Sim 

Joseane de Oliveira da Silva de Lima Administração  CAE - Agente de 
Desenvolvimento 

Sim 

José Francisco de Almeida Godoy Administração  Cartório Eleitoral Sim 

José Alcides Linjardi Administração  Detran - Carlinda Sim 
Eder Augusto de Freitas Administração  JSM, Identificação e Carteira 

de Trabalho 
Sim 

Adriana de Freitas Administração  Procon  Sim 
Fonte: Ofício nº. 163/2021 – DRH e demais informações do DRH. 

Recomendamos a formalização das cedências, pois a falta de ato formal (princípio 
da Legalidade), caracteriza desvio de função, irregularidade grave segundo a cartilha de 
Classificação de Irregularidades do TCE/MT 5ª edição: “KB 06. Pessoal_Grave_06. Servidor 
Público em desvio de função, contrariando os princípios da legalidade e impessoalidade (art. 
37, caput, da Constituição Federal).” 

Nos casos de servidores cedidos e não estáveis, que se encontram desenvolvendo 
outras funções que não as finalísticas do seu cargo como é o caso do Sr. José Nivaldo 
Ribeiro (fiscal de tributos), que atua como vistoriador no DETRAN – Agência de Carlinda, a 
contagem do lapso temporal do estágio probatório deve ser interrompida desde a sua 
designação para o local, pois o cumprimento do estágio depende da avaliação das 
atribuições no cargo de origem. 
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Esclarece o art. 30, § 2º da Lei nº. 892/2015 (Estatuto do Servidor) que qualquer 
desvio de função, impede a realização das avaliações, tendo em vista as atribuições do 
cargo do servidor não estarem por ele sendo exercidas. Na mesma toada, preleciona o art. 
31: 

Art. 31. Durante o estágio probatório serão observados os seguintes procedimentos:  

II. Suspensão do prazo, quando se tratar de designação para cargo em comissão 
ou para função de confiança em que o servidor deixe de exercer as atribuições 
de seu cargo de origem;  

IV. Suspensão do prazo, quando se tratar de qualquer desvio de função. 
(grifei) 

 

5. SERVIDORES READAPTADOS 

Atualmente o Município possui em seu quadro 12 (doze) servidores readaptados em 
cargos e funções compatíveis com a sua limitação física, todos com a devida formalização e 
determinadas através dos exames da perícia médica oficial do Município. 

A lista de servidores e respectivos atos estão disponíveis no anexo 06 – Ofício nº. 
163/2021 – DRH. 

 

6. SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA 

A lei que dispõe sobre os benefícios estatutários é a nº. 1.278/2021, sendo o auxílio 
doença devido aos servidores que ficarem incapacitados para o exercício da função em gozo 
de licença para tratamento de saúde, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Aduz o § 2º, do art. 03 da mesma lei, que quando a incapacidade ultrapassar 15 
(quinze) dias, o servidor obrigatoriamente será submetido a perícia médica do município. A 
incapacidade para o exercício da função que tenha duração superior a 12 (doze) meses 
consecutivos, terá o benefício de auxílio doença convertido em aposentadoria por 
incapacidade permanente, mediante avaliação médico-pericial (art. 06, § 2º, da Lei 
1.278/2021). 

Na entidade há 14 (quatorze) servidores em auxílio doença, deles: 09 (nove) estão 
em processo de aposentadoria por invalidez, 02 (dois) estão acidentados e assistidos pelo 
INSS e 01 (um) servidor está em processo de readaptação. Os demais se encontram em 
auxílio doença temporário até a cessação da enfermidade. 

A lista de servidores está disponível no anexo 07 – Ofício nº. 163/2021 – DRH. 

 

7. SERVIDORES EM FUNÇÃO GRATIFICADA X ATO FORMAL 

Foi nos encaminhado pelo DRH a lista de servidores que possuem função 
gratificada, sendo ao todo 60 (sessenta) servidores que fazem jus ao adicional cujo 
montante é de aproximadamente R$ 51.529,87 mensais (referência 10/2021). 

Dentre os que recebem gratificação, observamos servidores que exercem funções 
de responsabilidade (Procon, Detran, Junta de Serviço Militar, Geo-obras, Frotas, DRH, 
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Farmácia Básica, Central de Regulação); servidores que desenvolvem funções de chefe de 
departamento (decreto de responsabilidade); servidores que desenvolvem a função de 
coordenadores, secretários e diretores das unidades escolares (eleitos pela comunidade 
escolar); servidores que desenvolvem a função de secretários municipais (opção pelo salário 
de concurso mais gratificação); e servidores que detém responsabilidade técnica por alguns 
setores e locais específicos.  

Sendo assim, sabendo da necessidade de motivar o ato administrativo verificamos 
que há servidores detentores de gratificação que não possuem ato interno 
publicado, algumas gratificações são pagas somente através da solicitação por Ofício dos 
secretários (encaminhado para fins de fechamento de folha de pagamento): 

Pagamentos de Funções Gratificadas  
MÊS DE REFERÊNCIA: 009/2021 e 001/2022 

Servidor Secretaria  Cargo R$ Função 
Gratificada 

Consta Ato e 
motivação? 

José Pedro Kock (3237) Educação Vigia R$ 200,00 Não 
Rosângela Gomes da Costa 

(144) 
Educação Apoio Administrativo 

Educacional 
R$ 600,00 Não 

André de Oliveira da Silva 
(4426) 

Educação Motorista D/E R$ 400,00 Não 

Alexandra Evangelista 
Escorsin (4355) 

Saúde Assistente Administrativo R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
305/2020 

Elaine Juviniano de Lima 
(Janeiro/2022) 

Saúde Assistente Administrativo R$ 600,00 Sim. Decreto 
39/2022 

Elen Cristina Martines 
Rosa (3835) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde - Readaptada 

R$ 800,00 Não 

Fabiana da Silva França 
(3157) 

Saúde Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
190/2020 

Rosimeire Ataíde dos 
Santos (3159) 

Saúde Auxiliar de Serviços Gerais R$ 200,00 Não 

Sileiva Gomes Costa 
Moretti (3877) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Viviane Rocha e Silva 
(4441) 

Saúde Auxiliar Administrativo R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
46/2020 

Sirsa Pereira da Silva 
(3592) 

Saúde Cozinheira  R$ 400,00 Sim. Decreto 
174/2020 

Florialva dos Santos (3293) Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Iris Aparecida Savedra dos 
Anjos (3262) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Lurdes Tolfo de Almeida 
Pereira (3670) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Maria Conceição Barboza 
Bispo (3268) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 200,00 Não 
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Marly Novakoski da Silva 
(3271) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Michele Cristina Alves 
Feitosa (3602) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Neusa dos Santos 
Nascimento (3288) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 400,00 Não 

Salete Tenutti de Souza 
(3276) 

Saúde Agente Comunitária de 
Saúde 

R$ 200,00 Não 

Marlei Aparecida Batista 
(3876) 

Saúde Agente de Combate a 
Endemias 

R$ 1.000,00 Não 

Sueli Lisboa (4103) Saúde Agente de Combate a 
Endemias 

R$ 180,00 Não 

José Alves da Silva 
(janeiro/2022) 

Saúde Motorista D/E R$ 400,00 Não 

Josinéia Mineiro Portela 
(4139) 

Saúde Enfermeira R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
181/2021 

Simone Fátima de Oliveira 
Silva (201) 

Saúde Fisioterapeuta R$ 1.000,00 Não 

Geraldo da Silva (1971) Obras Auxiliar de Serviços Gerais R$ 400,00 Não 
Ricardo Giordani (4411) Obras Operador de Máquinas 

Pesadas 
R$ 800,00 Não 

Valdevino Silva de Oliveira 
Pereira (1972) 

Obras Auxiliar de Serviços Gerais R$ 200,00 Não 

Déborah Jacques Lodi 
Ribeiro (4182) 

Gabinete Ouvidora  R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
171/2018 

Adriana de Freitas (4409) Administração  Auxiliar Administrativo R$ 800,00 Sim. Decreto 
36/2021 

Claúdia dos Santos 
Oliveira (3184) 

Administração  Auxiliar de Serviços Gerais R$ 200,00 Não 

Cleverson Coelho (3219) Administração  Fiscal de Obras e Posturas R$ 800,00 Sim. Decreto 
29/2021 

Deise Dione Mutschall 
(4362) 

Administração  Pregoeiro R$ 500,00 Sim. Decreto 
32/2021 

Eder Augusto Freitas 
(3187) 

Administração  Motorista A/C R$ 600,00 Sim. Decreto 
39/2021 

Eliane Severino de Lima 
Barbosa (3158) 

Administração  Auxiliar de Serviços Gerais R$ 800,00 Não 

Franciane Kethlen Ribeiro 
Nogueira (4357) 

Administração  Assistente Administrativo R$ 600,00 Sim. Decreto 
32/2019 

José Alcides Linjardi (230) Administração  Assistente Administrativo R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
41/2021 

Leandro Tragino Costa 
(3225) 

Administração  Agente de Trânsito R$ 1.000,00 Sim. Decreto 
25/2021 

Marilúcia Nobrega Correa 
(2197) 

Administração  Assistente Administrativo R$ 400,00 Não 
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Solange Pereira da Silva 
(3164) 

Administração  Técnico Administrativo de 
RH 

R$ 400,00 Sim. Decreto 
27/2021 

Ana Lúcia do Prado (191) Assistência 
Social 

Auxiliar de Serviços Gerais R$ 600,00 Sim. Decreto 
171/2020 

 

Diante do evidenciado, recomendamos em atendimento aos requisitos do ato 
administrativo, que previamente ao pagamento de qualquer função gratificada o Poder 
Executivo edite ato específico evidenciando os critérios para a concessão (art. 95, § 2º, da 
Lei nº. 892/2015), o nome, o cargo, o prazo de início e término (se for o caso), o valor ou 
percentual a ser concedido (se for o caso) e o motivo, uma vez que a função gratificada é 
uma vantagem acessória que deve ser publicizada para conhecimento e controle social. 

No que tange as ajudas de custo, pagas em forma de função gratificada às ACS – 
Agentes Comunitárias de Saúde (folha de referência 009/2021), recomendamos ao Poder 
Executivo a criação de verba específica por meio de lei, já que essas gratificações possuem 
o condão de ressarcir os custos de deslocamento (pós remapeamento e estratificação das 
famílias por área de risco). Assim, devido tal verba por possuir função específica, precisa ser 
devidamente evidenciada nos holerites das profissionais (criação de PDN) e não deve ser 
levada em conta para percepção de nenhum outro direito. 

 

8. SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS (DIREÇÃO, CHEFIA E 
ASSESSORAMENTO) 

Os cargos comissionados são cargos que a Constituição Federal denomina como 
sendo de livre nomeação e exoneração, consoante o disposto no art. 37, inciso II, neles o 
Administrador tem o poder de nomear livremente, desde que preenchidos determinados 
preceitos legais: criação por lei com requisitos definidos e remuneração. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, os cargos em comissão devem ser criados 
por Lei e se destinam a funções de chefia, direção e assessoramento, ou seja, os cargos 
comissionados não podem exercer funções meramente burocráticas, técnicas ou 
operacionais, que são atribuições específicas de servidores efetivos. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº. 1042210, em regime de Repercussão Geral, o 
Supremo delimitou esta e outras questões quanto aos cargos comissionados, vejamos: 

Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. 
Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e 
exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte 
sobre o tema. […] Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão 
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e 
assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, 
técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de 
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de 
cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade 
que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no 
ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem 
estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (RE 1041210 
RG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019)  
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Portanto, observa-se que os cargos comissionados não servem para a prestação de 
serviços típicos de servidores públicos efetivos, como tarefas técnicas, burocráticas ou 
operacionais previstas em Planos de Cargos. 

Seguindo os preceitos da classificação de irregularidades do TCE/MT 5ª edição, a 
admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o 
exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento 
constitui irregularidade grave, já que as regras a serem observadas para a admissão de 
profissionais com profissão regulamentada, a exemplo de contador, médico, psicólogo, 
advogado dentre outros, devem ocorrer, segundo os mandamentos constitucionais, 
regulamentados no PCCS por meio de lei e preenchidos mediante concurso público.  

Hoje a municipalidade possui ao todo, 13 (treze) servidores em cargos 
comissionados no quadro geral. Dentre as funções desenvolvidas pelos mesmos, temos 
algumas funções técnicas e operacionais, como é o caso do Diretor de Engenharia Civil, que 
se trata de um cargo desenvolvido por servidor comissionado em substituição ao 
engenheiro civil (cargo técnico previsto no PCCS), uma vez que na convocação do Concurso 
Público nº. 001/2015, nenhum dos classificados tomaram posse. 

Isso posto, por se tratar de cargo permanente recomendamos que o cargo seja 
reestruturado para se tornar mais atraente e a vaga seja novamente disponibilizada em 
concurso público para sanar a inconsistência. 

 

9. SERVIDORES COM JORNADA DIFERENCIADA 

Há servidores que laboram na municipalidade com jornada diferenciada, sendo a 
maioria deles responsáveis pelos serviços de limpeza (auxiliar de serviços gerais), cuja 
jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais. Estes são os responsáveis por 
realizar os serviços de limpeza nas repartições públicas, iniciando os trabalhos às 05:30hs 
da manhã e encerrando às 11:30hs, totalizando 06 (seis) horas diárias ininterruptas e 30 
(trinta) horas semanais. 

Ocorre que esta jornada diferenciada não é formalizada por ato 
administrativo do Poder Executivo, o que se faz necessário devido os mesmos 
laborarem em carga horária diferente da prevista para seu cargo. Sendo assim, visando 
evitar questionamentos é preciso estabelecer quem são os servidores, qual a carga horária 
e a motivação para o labor em horário diferenciado, o que se recomenda pelos Princípios da 
Legalidade e Publicidade. 

Jornada Diferenciada 
Referência: Mês 09/2021 e 001/2022 

Servidor Secretaria Cargo Possui Ato? 
Claúdia dos Santos Oliveira  Administração Auxiliar de Serviços Gerais Não 

Marli Goularte Francisco Administração Auxiliar de Serviços Gerais Não 

Ivanete Biazoto Corte Administração Auxiliar de Serviços Gerais Não 

Mário Antônio de Oliveira Agricultura Engenheiro Agrônomo Não 
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           Fonte: Levantamento UCI. 

Obs.: O servidor Mário Antônio trabalha 10 (dez) horas diárias além da carga horária prevista 
para seu cargo de concurso (Responsável pela Melosa). 

 

10. DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ 

A Lei Municipal nº. 1.044/2017 (que rege o RPPS do Município) dispõe sobre a 
obrigatoriedade de avaliações bienais dos servidores aposentados por invalidez, vejamos: 

Art. 12... 

§ 9º O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de 
suspensão do benefício, a qualquer tempo, ressalvada o limite de idade 
estabelecido para a aposentadoria por idade, a submeter-se a exames periciais 
a cargo do PREVCAR a realizar-se a cada 2 (dois) anos. (grifei) 

Verificamos através da informação remetida pelo Departamento de Recursos 
Humanos após diligência junto ao RRPS, que as referidas avaliações periódicas não 
vêm sendo realizadas pelo PREVCAR, o qual justificou através do Ofício nº. 132/2021 
(08/12/2021) que as diretrizes legais para propiciar esta avaliação e respectivas perícias pós 
aposentadorias por invalidez ainda não foram deliberadas pelo Conselho Curador da 
Entidade. 

Diante da inércia, recomendamos que o RPPS encaminhe essa discussão às 
reuniões do respectivo conselho o mais breve possível e se necessário solicite auxílio do 
Poder Executivo para a realização das perícias visando o cumprimento da legislação. Assim, 
os servidores que, por ventura, tenham condições de retornar ao serviço público, conforme 
resultado da perícia oficial, deverão ser revertidos ao cargo de origem. 

Lei Municipal nº. 892/2015 

Art. 35. Reversão é o retorno à atividade de Servidor aposentado:  

I. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria;  

§ 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação.  

§3º. No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.  

§5º. Não poderá reverter o aposentado com idade igual ou superior a 70 (setenta) 
anos de idade. 

 

11. DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E HORAS-EXTRAS  

O serviço extraordinário é regulado pelo art. 65 da Lei Municipal nº. 892/2015, o 
mesmo não está compreendido nos limites previstos pela jornada normal de trabalho e deve 
ser remunerado com adicional de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal de 
trabalho. 
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Somente é permitida a realização de serviço extraordinário quando requisitado de 
modo justificado pelo secretário municipal responsável, pois este é realizado para atender 
situações excepcionais e temporárias, não podendo as horas trabalhadas excederem o 
limite de 02 (duas) horas diárias. 

Conforme informações do DRH através do Ofício nº. 163/2021, cada secretário 
envia ao departamento as alterações da folha, informando as horas extras trabalhadas, com 
ressalva da secretaria de obras, que emite cartão ponto onde os servidores inserem 
diariamente as horas normais e extras, cuja ficha é entregue ao DRH para aferição das 
horas a serem pagas. Havendo horas a serem pagas, é emitido um documento de 
autorização assinado pelo secretário da pasta e gestora municipal. 

Da análise nas folhas de pagamento: 

Na folha de pagamento da saúde (referência 09/2021 e 01/2022) verificamos o 
pagamento de horas extras (seca – sem adicional) a servidores municipais, a 
qual não possui base legal e nem regulamentação no Município:  

Pagamentos de horas-seca. Sem regulamentação 
Referência: Mês 09/2021 e 001/2022 

Servidor Secretaria Cargo Horas Pagas Motivo 
Odair Marques Neves (2113) Saúde Téc. em Vigilância 

Sanitária 
17 horas Fiscalização comércio 

(Decreto 152/2021) 

Odílio Pereira Lacerda (2798) Saúde Téc. em Vigilância 
Sanitária 

10 horas Fiscalização comércio 
(Decreto 152/2021) 

Antônio Júnior de Souza (1219) Saúde Motorista 16 horas Plantões 24 hs 

Leilso Nunes da Silva (4517) Saúde Motorista 40 horas Plantões 24 hs 

Francimar de Jesus Silva (4141) Saúde Motorista 16 horas Plantões 24 hs 

Francimar de Jesus Silva (mês 
janeiro) 

Saúde Motorista 76 horas Plantões 24 hs 

Fonte: Levantamento UCI.  

Na folha de pagamento da educação (referência 09/2021), verificamos o 
pagamento de horas-aula remotas, as quais são lecionadas aos alunos que estão em aula 
não presencial. A mesma é regulada pela Lei Municipal nº. 1.276/2021, cuja base de cálculo 
das horas é o valor da hora-aula dos professores da classe B, nível I da Lei nº. 753/2013 
multiplicada pela quantidade de horas-aula lecionadas. Situação Regular e prevista em lei. 

Na folha da secretaria de obras (referência 01/2022), constatamos o pagamento 
de horas extraordinárias ao servidor Sr. Jaime Zapeline (operador de máquina pesadas) 
que ultrapassa 02 (duas) horas diárias, ensejando no final do mês o montante de 
56,55 horas extraordinárias com adicional de 50% (R$ 1.721,53), porém não há 
justificativas por parte do secretário imediato sobre o excesso de horas, conforme requer os 
§§ 2º e 3º do art. 65 da Lei nº. 892/2015. 

Do Serviço Extraordinário 
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Art. 65. O período de serviço extraordinário não está compreendido nos limites 
previstos pela jornada normal de trabalho, devendo ser remunerado com o 
adicional previsto no art. 89 e seguintes, desta Lei.  

§1º. Somente será permitido o serviço extraordinário quando requisitado 
justificadamente pelo Secretário Municipal, ou autoridade equivalente, para atender 
a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o limite máximo 
de 02 (duas) horas diárias.  

§2º. Os casos em que o Servidor permanecer em serviço além da jornada normal de 
trabalho, por necessidade inadiável do serviço, sem a prévia requisição, deverão ser 
justificados pela autoridade competente.  

§3º. O período de serviço extraordinário poderá exceder, 
excepcionalmente, o limite máximo previsto no §1º deste artigo, para 
atender à realização de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa 
acarretar prejuízo manifesto à Administração. (grifei) 

Portanto, recomenda-se de imediato que seja realizada a justificativa para o 
excesso de horas extraordinárias e que a mesma seja anexada ao respectivo controle para 
fins de motivar o ocorrido, arquivando o ato para comprovação posterior. 

 

12. PAGAMENTO DE PLANTÕES - SAÚDE 

Na folha de pagamento da secretaria municipal de saúde, foram constatados 
profissionais que recebem plantões: enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas, 
cozinheiras, serviços gerais, cozinheiras, etc.  

Através do Ofício nº. 163/2021, o departamento de recursos humanos informou que 
o controle e informações dos plantões, são encaminhados pela secretária da pasta através 
de ofício, a qual anexa as planilhas com plantões realizados e a serem realizados no mês 
vigente. Todas as tabelas são assinadas pela enfermeira responsável Sra. Josinéia M. 
Portela. 

Os plantões são regulados pelas Leis Municipais nº. 1.200/2020 e 1.214/2020. Os 
motoristas da saúde devido a forma de organização da escala (pelo número ínfimo de 
profissionais), recebem “plantões sobreaviso” com valores diferenciados nos feriados, finais 
semana e/ou em casos de emergência: plantões sem ocorrência (R$ 35,00) e plantões com 
ocorrência (R$ 70,00), ou seja, recebem plantões quando estão fora de escala normal de 
trabalho. 

Destarte, na verificação das folhas (mês 09/2021 e 01/2022), ratificamos que os 
plantões nela inseridos estão em conformidade com os Ofícios nº. 248/G-SMS e 12/2022/G-
SMS emitidos pela secretaria responsável. 

 

13. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

A Constituição em seu art. 7º, inciso XXIII, estabelece que é garantido ao 
trabalhador adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas, na 
forma da lei. 
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São consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos 
limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade e do tempo de exposição 
aos seus efeitos. São consideradas perigosas, aquelas atividades que, por sua natureza ou 
método de trabalho, impliquem risco acentuado ao trabalhador no desenvolvimento de 
determinadas funções. 

 Ressalta o Ofício nº. 163/2021 – DRH que os adicionais de insalubridade e 
periculosidade não foram implementados, pois necessita de um estudo prévio. 

Dispõe o art. 91 do Estatuto (Lei nº. 892/2015) que os servidores que trabalham 
habitualmente, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou 
de risco de vida, fazem jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Para aferir quais 
servidores ou categorias farão jus ao adicional, devem ser realizados laudos técnicos, 
conforme requer a legislação federal. 

Esclarece a CLT que a verificação da presença de agentes nocivos acima dos 
limites de tolerância, devem ser mensurados por profissional devidamente habilitado, qual 
seja médico do trabalho ou engenheiro do trabalho que emitirá um laudo técnico (art. 195, 
caput da CLT). 

Nos termos do art. 92 da Lei Municipal nº. 892/2015, o adicional será pago da 
seguinte forma: 

Art. 92. Os adicionais de que trata o artigo anterior serão de:  

I. 30% (trinta por cento) sobre o valor do Vencimento Padrão, para o Adicional de 
Periculosidade;  

II. 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) do 
salário mínimo para o adicional de insalubridade, de acordo com avaliação e laudos 
técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão 
municipal designada especialmente para esta finalidade.  

§1º. Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as 
atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do 
adicional referido no caput deste artigo.  

§4º.O Servidor efetivo que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade 
deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis. (grifei) 

Portanto, considerando que o benefício ainda não foi implantado, recomendamos 
que antes seja realizado o estudo através da contratação de empresa ou profissional 
especializado em medicina ou segurança do trabalho para avaliar os riscos e emitir laudo 
técnico para definir os percentuais e os servidores ou categoria de servidores que estão 
submetidos a exposição de agentes nocivos ou que realizam atividades de risco acentuado, 
que os tornem aptos a percepção do adicional. 

 

14. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Dispõe a Lei nº. 892/2015 através do art. 61, que o horário de expediente nas 
repartições e o controle da frequência do servidor serão estabelecidos em ato expedido pela 
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autoridade competente.  

§2º. A frequência do servidor será apurada:  

I. Pelo ponto, preferencialmente registrado mecânica ou eletronicamente;  

II. Pela forma determinada em ato próprio da autoridade competente, quanto aos 
servidores não sujeitos ao ponto.  

Conforme informações do DRH existem atualmente 03 (três) aparelhos de controle 
de ponto biométrico, dispostos nas secretarias de Administração e Finanças (Gabinete, Meio 
Ambiente, Agricultura), Assistência Social/CRAS e Saúde/Administrativo, nas demais o 
controle de entrada e saída ocorre por meio de livro ponto. 

Ressalta o Ofício nº. 163/2021 - DRH que as faltas ao serviço, normalmente são 
informadas via ofício emitido pelos secretários e deferidos pela gestora municipal. 

O devido gerenciamento do controle de ponto é uma atividade crucial na 
Administração Pública, pois a excelência dos controles pode proporcionar uma economia 
mensal expressiva de recursos, se considerar os fatos evidenciados pelos controles 
disponíveis no fechamento da folha de pagamento (ex.: faltas injustificadas e atrasos 
frequentes), bem como propiciar informações relevantes para a avaliação funcional dos 
servidores (assiduidade, comprometimento, etc). 

Aduz a IN SRH nº. 001/2021 que “Dispõe sobre rotinas de registro e controle de 
frequência dos servidores”, que: 

6. Do registro de frequência dos servidores que se utilizam de Livro Ponto: 

6.1 Nos casos dos servidores que se utilizam de livro ponto, deverá seguir os 
seguintes procedimentos para o registro de suas frequências: 

a) O livro ponto deverá ser vistado pelo superior imediato até o dia 20 
(vinte) de cada mês informando ao departamento de recursos humanos sobre 
as faltas dos servidores por ofício; 

b) O departamento de recursos humanos deverá analisar os livros de 
frequência mensalmente por amostragem para conferência das 
informações e fechamento da folha de pagamento. (grifei e sublinhei) 

Assim, alertamos ao departamento competente que intensifique as visitas para 
análise e controle da fidedignidade das informações do controle de ponto, em especial nos 
livros manuais, conforme requer a normatização interna do Município, pois o controle de 
entradas e saídas é uma fonte geradora de informações que precisa ser explorada de forma 
sistemática mensalmente. 

 

15. FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO (PLANEJAMENTO DA CONCESSÃO) 

Analisando o relatório de férias e licença prêmio (não concedidas) extraído do 
sistema informatizado Pontual/Ágili (referência 01/2022), constatamos 22 (vinte e dois) 
servidores com 02 férias vencidas e 09 (nove) servidores com mais de 02 (duas) 
férias vencidas, sendo eles: 

Relação de Servidores com mais de 02 férias vencidas 
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Item Secretaria Servidor Cargo Quant. 
Dias 

Período Observação 

1 Administração Antônio Ferreira Vigia 90 2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021   

2 Administração Natalício Kock Vigia 120 2017/2018, 
2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021    

3 Administração Leandro Tragino Costa Agente de 
Trânsito 

120 2017/2018, 
2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021    

4 Saúde Rosilene Xavier de Lima Agente 
Comunitário 
de Saúde 

90 2019/2020, 
2020/2021 e 
2021/2022 

Auxílio 
Doença - 

Processo de 
Aposentadoria 

5 Saúde Sirsa Pereira da Silva Cozinheira 90 2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021 

  

6 Saúde Suely Imaculada dos 
Santos 

Assistente 
Administrativo 

90 2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021 

  

7 Gabinete da 
Prefeita 

Déborah Jacques Lodi 
Ribeiro 

Ouvidor 
Municipal 

Geral 

90 2019/2020, 
2020/2021 e 
2021/2022   

8 Gabinete da 
Prefeita 

Pamela Rafaela Eger Controladora 
Interna 

101 2017/2018, 
2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021    

9 Gabinete da 
Prefeita 

Sálua Gazali Procurador 
Jurídico 

150 2016/2017, 
2017/2018, 
2018/2019, 
2019/2020 e 
2020/2021 

Auxílio 
Doença - 

Processo de 
Aposentadoria 

 

Destaca-se que a situação das férias atualmente está mais confortável do que a 
detectada no final do exercício de 2016, onde haviam 26 (vinte seis) servidores com mais 
de 02 férias não usufruídas (Recomendação nº. 002/UCI/2016). 

A concessão das férias poderá ser acumulada em até 02 (dois) períodos aquisitivos 
por necessidade do serviço nos termos do art. 78, § 1º da Lei Municipal nº. 892/2015, 
sendo assim, recomendamos a realização de escala para a concessão de férias aos 
servidores que contam com períodos superiores ao máximo previsto em lei. 

No que tange a licença prêmio, na Municipalidade existem atualmente 58 
(cinquenta e oito) servidores aptos a usufruir do direito estatutário e vários deles 
não possuem na sua pasta funcional o requerimento previsto no art. 122, § 3º da Lei 
Municipal nº. 892/2015, o que ocasiona o cancelamento automático do benefício 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

Gestão 2021 – 2024 
________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

quinquenal. Na tabela abaixo, evidenciamos os achados: 
Relação de Servidores com Licença Prêmio Vencida 

Item Secretaria Servidor Cargo Quant
. Dias 

Período Observação 

1 Educação Alaidi Rosa Leles Berion Professora 180 2012/2017 
e 

2017/2022 

Verificar se possui 
requerimento protocolado 

(período 2012/2017) 

2 Educação Ângela Maria de Brito Professora 90 2012/2017 Verificar se possui 
requerimento protocolado  

3 Educação Aparecida Conceição da 
Silva 

Apoio Adm. 
Educacional 

90 2015/2020   

4 Educação Cristina Corcino da 
Rocha 

Professora 90 2012/2017 Verificar se possui 
requerimento protocolado 

5 Educação Ednalva Silva Pereira Professora 90 2015/2020   

6 Educação Eliane Junglos Técnico Adm. 
Educacional 

180 2011/2016 
e 

2016/2021 

Verificar se possui 
requerimento protocolado 

(período 2011/2016) 

7 Educação Evaldenice Araújo dos 
Reis 

Apoio Adm. 
Educacional 

180 2012/2017 
e 

2017/2022 

Verificar se possui 
requerimento protocolado 

(período 2012/2017) 

8 Educação Genilda Batista da Silva Professora 180 2012/2017 
e 

2017/2022 

Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

15/10/2021 
9 Educação Inez Maria Barbosa Professora 180 2012/2017 

e 
2017/2022 

Possui requerimento, 
período 2017/2022. Data: 
14/12/2021. Verificar se 

usufruiu período 2012/2017 
10 Educação Ivoni Mortelle da Silva Apoio Adm. 

Educacional 
90 2012/2017 Auxílio Doença 

11 Educação João Antunes Xavier Apoio Adm. 
Educacional 

270 2002/2007, 
2007/2012 

e 
2012/2017 

Verificar se usufruiu 

12 Educação José Pedro Kock Vigia 60 2012/2017   

13 Educação José Roberto Teixeira Professora 90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

30/11/2021 
14 Educação Juvenal Lira da Silva Professor 90 2012/2017 Verificar se possui 

requerimento protocolado 
15 Educação Laudeli Regina Borges 

dos Santos 
Apoio Adm. 
Educacional 

180 2007/2012 
e 

2012/2017 

Verificar se possui 
requerimento protocolado 

(períodos 2007/2012 e 
2012/2017) ou se usufruiu 

16 Educação Maria das Dores da 
Costa 

Técnico Adm. 
Educacional 

90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

30/11/2021 

17 Educação Maria José Caldeira 
Rocha Mota 

Apoio Adm. 
Educacional 

180 2005/2010 
e 

2015/2020 

Verificar se usufruiu 

18 Educação Mário Toshio Kamazaki Professor 180 2007/2012 
e 

2012/2017 

Verificar se possui 
requerimento (períodos 

2007/2012 e 2012/2017) 
19 Educação Milton Pereira Soares Motorista D/E 18 2012/2017   
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20 Educação Rosineide Aparecida 
Costa 

Técnico Adm. 
Educacional 

90  2015/2020   

21 Educação Sônia Regina Ozório de 
Moraes 

Professora 90 2015/2020   

22 Educação Valter Figueira Professor 90 2015/2020   

23 Educação Vilma Santina da Silva Professora 90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

30/09/2021 
24 Gabinete Pamela Rafaela Eger Controlador 

Interno 
90 2012/2017 Possui requerimento, 

período 2012/2017. Data: 
25/08/2021   

25 Gabinete Sálua Gazali Procurador 
Jurídico 

90 2012/2017 Auxílio Doença 

26 Administração  Cleusa Oliveira Amorim 
da Silva 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

90 2015/2020   

27 Administração  Antônio Ferreira Vigia 90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

02/02/2022 
28 Administração  Eder Augusto Freitas Motorista A/C 90 2012/2017 Possui requerimento, 

período 2012/2017. Data: 
25/10/2021 

29 Administração  Leandro Tragino Costa Agente de 
Trânsito 

90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

02/12/2021 

30 Administração  José Francisco Almeida 
Godoy 

Fiscal de 
Tributos 

180 2008/2013 
e 

2013/2018 

Requerimento período 
2008/2013 realizado fora do 
prazo previsto no art. 122, 

§3º da Lei 892/2015, 
ensejando a perda do 

direito 
31 Finanças Viviane Cristina Richartz 

de Oliveira 
Contadora 60 2015/2020   

32 Assistência 
Social 

Amanda Canuto 
Cardoso 

Assistente Social 90 2014/2019   

33 Saúde Vera Lúcia Martines 
Coelho 

Técnico em 
Enfermagem 

90 2012/2017 Em gozo (De: 17/01/2022 a 
16/04/2022) 

34 Saúde Maria das Dores da 
Costa dos Santos 

Técnico em 
Enfermagem 

90 2015/2020   

35 Saúde Sirlene Conceição de 
Souza Pereira 

Técnico em 
Enfermagem 

90 2012/2017 Verificar se possui 
requerimento protocolado 

ou se usufruiu 

36 Saúde Antônio Donizete 
Martins 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

90 2012/2017 Verificar se possui 
requerimento protocolado 

ou se usufruiu 
37 Saúde Mayra Bassi da Silva Enfermeira 90 2012/2017 Possui requerimento, 

período 2012/2017. Data: 
22/02/2021 

38 Saúde Márcia Regina Galharini Psicóloga 90 2014/2019   

39 Saúde Elaine Juviniano de 
Lima 

Assistente 
Administrativo 

90 2013/2018 Possui requerimento, 
período 2013/2018. Data: 

10/01/2022 
40 Saúde Adriana Paula Leinig 

Crestani 
Nutricionista 60 2014/2019   

41 Saúde Maria Vânia Cruz do 
Nascimento 

Técnico em 
Enfermagem 

90 2015/2020   
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42 Saúde Odílio Pereira Lacerda Técnico em 
Vigilância 
Sanitária 

90 2015/2020   

43 Saúde Idamásio Barbosa do 
Nascimento 

Motorista D/E 90 2012/2017 Em mandato eletivo 

44 Saúde Silvana Cristina Kock de 
Souza 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2012/2017 Verificar se possui 
requerimento protocolado 

ou se usufruiu 

45 Saúde Sirsa Pereira da Silva Cozinheira 90 2013/2018   

46 Saúde Michele Cristina Alves 
Feitosa 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2014/2019   

47 Saúde Marcos Vinícius da Silva 
Reis 

Agente de 
Combate a 
Endemias 

90 2014/2019   

48 Saúde Meire Viana Freitas Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020 Auxílio Doença 

49 Saúde Eliana Gomes Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

50 Saúde Elizabete da Silva 
Diffante Bongiolo 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

51 Saúde Rosilene Xavier de Lima Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

52 Saúde Cristina Fermino dos 
Santos 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

53 Saúde Fernanda de Souza Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

54 Saúde Sileiva Gomes Costas 
Moretti 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

90 2015/2020   

55 Obras José Roberto Linares Carpinteiro 90 2015/2020   

56 Obras José Rodrigues Dias Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

90 2015/2020   

57 Obras Valdevino Silva de 
Oliveira Pereira 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

90 2012/2017 Possui requerimento, 
período 2012/2017. Data: 

14/01/2022 
58 Agricultura Gilberto Pisklevitz Técnico em 

Agropecuária 
90 2015/2020 Em mandato eletivo 

Fonte: Levantamento UCI. 

O direito à licença prêmio, ocorre após 05 (cinco) anos ininterruptos de efetivo 
exercício. 

Art. 122. O servidor após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício 
fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, 
com vencimento padrão do cargo efetivo.  

§ 1º. É facultado a Administração Pública fracionar a licença de que trata este artigo, 
em até 03 (três) partes, de igual período, respeitando o interesse público. 

... 
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Art. 125. É facultado ao servidor converter a licença-prêmio em pecúnia, 
total ou parcialmente, observado o interesse da Administração Pública Municipal.  

§ 1º. A licença convertida em pecúnia será paga em parcelas anuais não 
superiores a 30 (trinta) dias cada uma.  

§ 2º. A retribuição da licença convertida em pecúnia far-se-á com base no 
vencimento padrão do cargo de provimento efetivo pago ao servidor na data do 
pagamento.  

§ 3º. A conversão em pecúnia da licença-prêmio previsto no caput deste artigo, 
depende, além dos critérios e requisitos disciplinados nesta lei, de disponibilidade 
orçamentária na forma da legislação vigente. (grifei) 

Em face do exposto, sugerimos que seja avaliada pelas secretarias juntamente com o 
DRH, a vida funcional dos servidores a fim de organizar a escala de férias e de licença-
prêmio conforme o interesse público para evitar ônus desnecessários ao cofre municipal nos 
casos de quebra do vínculo (por rescisão, aposentadoria, falecimento, etc). E ainda com 
relação às licenças, verificar junto as secretarias que possuem servidores com licenças 
vencidas sem requerimento nas pastas, se as mesmas já foram usufruídas, no caso de já 
terem sido concedidas, solicitar a assinatura do servidor no respectivo período para fins de 
arquivo e correção do sistema informatizado. Caso não terem sido usufruídas, verificar se 
possui requerimento prévio datado e protocolado, em caso positivo, inserir o servidor na 
escala de concessão, em caso negativo, o servidor perderá a licença-prêmio (elaborar ato e 
publicar). 

 

16. MARGEM DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 

De acordo com a Lei Municipal nº. 752/2013, que regulamenta o desconto em folha 
do servidor, foi estabelecido:  

Artigo 1º Os servidores públicos, poderão autorizar, de forma irrevogável e 
irretratável, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao 
pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento 
mercantil concedido por instituições financeiras e sociedades de 
arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. 

... 

§ 2º O total das consignações não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da 
remuneração disponível.  (grifei) 

No entanto, em análise da folha de pagamento do mês de janeiro/2022 (após a 
implementação do RGA) constatamos alguns servidores com consignados que 
ultrapassam essa margem referencial (salário menos deduções trabalhistas). 

Margem Consignada acima de 30% 

Referência: Mês 01/2022 
Servidor Secretaria Cargo Salário 

Base 
Margem 

Consignável 
(30%) 

Margem 
Consignada 

Excedente 

Marilúcia Nobrega 
Correa (2197) 

Administração Assistente 
Administrativo 

R$ 2.237,16 R$ 577,19 R$ 584,48 R$ 7,29 
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Maria das Dores da 
Costa (133) 

Educação Técnica Adm. 
Educacional 

R$ 4.857,57 R$ 969,04 R$ 1.344,78 R$ 375,74 

Isnar dos Santos 
Dutra (4119) 

Saúde Motorista R$ 1.659,26 R$ 318,79 R$ 365,29 R$ 46,50 

Simone Fátima 
Oliveira Silva (201) 

Saúde Fisioterapeuta R$ 5.163,77 R$ 1.175,47 R$ 1.247,53 R$ 72,06 

Fonte: Folha de Pagamento. 

Ao questionarmos o DRH sobre o achado, fomos informados que vários servidores 
obtiveram a sua margem consignável diminuída após a contribuição ao RPPS (parte dos 
servidores) passar em junho de 2020, de 11 para 14%. Justificou ainda, que somente vem 
liberando consignados no caso de diminuir a margem já comprometida, caso contrário, 
todos os pedidos estão sendo negados. 

Analisando a resposta da servidora responsável, reconhecemos que faz sentido, a 
alegação da diminuição da margem consignável no caso de alguns servidores, mas com 
relação a outros, houve a liberação de margem consignável maior do que o permissivo 
legal, pois o comprometimento salarial ultrapassa consideravelmente a margem máxima de 
30%. 

É inegável que o endividamento do servidor público é extremamente preocupante, 
pois o comprometimento salarial com consignações (acima dos percentuais máximos) pode 
causar transtornos indiretos a municipalidade como: absenteísmo, faltas injustificadas ao 
serviço, desmotivação, problemas psicológicos, financeiros, entre outros. Sendo assim, 
recomendamos a adoção de um controle rigoroso do departamento de Recursos Humanos 
sobre as consignações em folha, prevenindo e tomando medidas para que os servidores não 
se endividem, no intuito de resguardar a integridade financeira dos mesmos, caso voltem ao 
cargo de origem. 

Em relação a Legislação que versa sobre a concessão de consignação em folha, 
percebemos que a mesma é demasiadamente sucinta, fato que pode ser corrigido 
rapidamente com a edição de um Decreto Municipal visando regulamentar novos critérios 
para a concessão, seguindo o exemplo do Estado de Mato Grosso que se utiliza do Decreto 
691/2016: 
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/E
A506FF3BD6B6F188425802D0042C50A.  

 

17. DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DE IRRF 

Outro achado na folha de pagamento (mês 09/2021) foi a arrecadação a menor 
do IRRF sobre a folha de pagamento dos servidores com faixa salarial 
enquadrada na alíquota de 22,5%, sendo eles: 

Diferença na alíquota IRRF (retida a menor). Alíquota 22,5% 

Referência: Mês 09/2021 

Servidor Secretaria Cargo IRRF Recolhido IRRF Correto Diferença 

Viviane Cristina Richartz 
de Oliveira (2739) 

Finanças  Contadora R$ 237,88 R$ 264,88 R$ 27,00 
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Ademar Borges (267) Educação Técnico Adm. 
Educacional 

R$ 379,49 R$ 406,48 R$ 26,99 

Ângela Maria de Brito Reis 
(2097) 

Educação Professora R$ 334,13 R$ 361,13 R$ 27,00 

Maria Selma da Costa 
Nascimento (3205) 

Educação Professora R$ 358,86 R$ 385,86 R$ 27,00 

Valter Figueira (101) Educação Professor R$ 245,32 R$ 272,32 R$ 27,00 

Ana Cristina Fernandes 
Rosa (45) 

Educação Professora R$ 197,07 R$ 224,07 R$ 27,00 

Ana Lúcia Seze Dias 
(3166) 

Educação Professora R$ 203,48 R$ 230,48 R$ 27,00 

José Roberto Teixeira 
(1939) 

Educação Professor R$ 372,44 R$ 399,44 R$ 27,00 

Mayra Bassi da Silva 
(1964) 

Saúde Enfermeira R$ 308,57 R$ 335,57 R$ 27,00 

Erica Marcieli Furlan de 
Pedri de Campos (2109) 

Maio 
Ambiente 

Bióloga R$ 212,50 R$ 239,50 R$ 27,00 

Simone Fátima de Oliveira 
Silva (201) 

Saúde Fisioterapeuta R$ 384,91 R$ 411,91 R$ 27,00 

Vera Lúcia Martines 
Coelho (188) 

Saúde Técnica de 
Enfermagem 

R$ 242,35 R$ 269,35 R$ 27,00 

Jaime Zapeline (247) Obras Operador de 
Máquinas 

R$ 182,27 R$ 209,27 R$ 27,00 

 

Ao questionar a responsável pela elaboração da folha de pagamento sobre o 
ocorrido (Sra. Solange Pereira da Silva), a mesma destacou que ao verificar as fórmulas do 
sistema pontual/Ágili, observou que foi alterado o valor dedutor da alíquota de 22,5% em 
maio de 2016 (durante suas férias) e que a partir dali os descontos foram realizados a 
menor naquela faixa salarial. Ressaltou ainda, que como a tabela do IRRF não sofreu 
alterações após o exercício de 2015, essas informações permaneceram no sistema do DRH 
e que por isso a diferença não foi percebida, justificando que essa situação não 
comprometeu o envio da DIRF, bem como as declarações de IRRF dos servidores em 
destaque. 

Alertamos que haja uma maior atenção no fechamento da folha, posto que o IRRF 
retido na folha de pagamento dos servidores, se trata de valores que se transformam em 
receitas para o Município, nos termos do art. 158, inciso I da CF/1988. Porém, devido a 
ocorrência não ter gerado efeitos externos, a princípio, sugerimos a correção do valor de 
dedução da alíquota de 22,5% no sistema informatizado do RH.  

Correção realizada na folha de janeiro/2022.  

 

18. ELEVAÇÕES DE CLASSE E NÍVEL 

A concessão das elevações de classe e nível dos servidores, conforme informa o 
Ofício nº. 163/2021 do DRH é previamente avaliada por comissão específica através de 
reuniões onde são analisadas as pastas com a vida funcional de cada servidor 
individualmente. 

Desde o advento da LC 173/2020 (maio/2020 a dezembro/2021), as elevações de 
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nível e classe dos servidores municipais foram totalmente congeladas, com 
ressalva as da educação que obteve o direito e respectivos retroativos concedidos pelo 
Poder Executivo no mês de dezembro/2021. 

Ocorre que em abril/2021, o Tribunal de Contas do Estado se manifestou favorável 
às elevações dos servidores após o julgamento da Resolução de Consulta do nº. 01/2021-
TP, onde o Tribunal Pleno interpretou de modo definitivo o art. 8º, incisos I e IX, da LC nº. 
173/2020, asseverando que os mesmos NÃO VEDAM a concessão de progressão e/ou 
promoção funcional previstas em lei anterior ao estado de calamidade pública, desde que 
respeitadas as demais proibições do mesmo dispositivo. 

Ementa: PREFEITURAS MUNICIPAIS DE NOVA CANAÃ DO NORTE E NOVA 
MUTUM. CÂMARAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINO E SINOP. CONSULTA. 
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (LC) 173, DE 28/05/2020. PROGRAMA 
FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
ARTIGO 8º, INCISOS I E IX. PROIBIÇÃO PARA CONCESSÃO DE 
PROGRESSÃO E/OU PROMOÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS 
DISPOSITIVOS LEGAIS. 

1) O artigo 8º, incisos I e IX, da Lei Complementar n.º 173/2020, não veda a 
concessão de progressão e/ou promoção funcional prevista em lei anterior 
ao estado de calamidade pública aos servidores públicos ocupantes de 
cargo de provimento efetivo em carreira, desde que não sejam alcançadas 
pelas proibições dos demais incisos do mesmo dispositivo, em cumprimento ao 
princípio da legalidade.  

2) Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Lei Complementar n.º 173/2020, nos entes 
federados afetados pela calamidade pública, não serão admitidas alterações na 
estrutura de carreira e, assim, no sistema de progressões e promoções 
funcionais que importem em aumento de despesa, no período 
preestabelecido. (sublinhei e grifei) 

Dispõe o art. 16, § 2º, da Lei Municipal nº. 893/2015, que as progressões 
funcionais ocorrem a cada 03 (três) anos e dependem de resultado satisfatório na avaliação 
de desempenho dos servidores, podendo ser deferidas automaticamente somente se houver 
inércia do órgão em realizar as avaliações. 

Por precaução, devido as elevações e promoções funcionais ensejarem aumento de 
despesas com pessoal no período de vedação, entendemos prudente a opção de não 
conceder o direito aos servidores durante a vigência da LC 173/2020 (até 31/12/2021). 
Todavia, findo este período considerando os dispositivos contemplados na Resolução de 
Consulta nº. 001/2021 – TP e as informações do Plano de Cargos dos servidores municipais, 
concluímos que as progressões e promoções por serem formas de desenvolvimento nas 
carreiras amparadas por legislação anterior, devem ser implementadas, S.M.J. com efeito ex 
tunc (retroativo).  

Portanto, recomenda-se que a comissão especialmente designada pela Portaria nº. 
016/2022, realize os estudos cabíveis visando implementar o direito estatutário de forma 
isonômica ao já concedido aos profissionais da Educação. 

 

19. TERCEIRIZAÇÃO OSCIP X CONCURSO PÚBLICO 
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Durante o exercício a Controladoria vem analisando as despesas pagas a OSCIP - 
Instituto de Promoção Humana e Ambiental Paiaguás, onde verificamos profissionais 
terceirizados exercendo atividades finalísticas da Entidade, tais como: médicos, 
técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontólogos, motoristas, fisioterapeutas, auxiliares 
de saúde bucal, assistentes administrativos, nutricionista, entre outros. 

 Sendo assim, alertamos a necessidade de atender o mandamento constitucional 
para que as atividades finalísticas do Estado sejam realizadas por servidores de carreira, 
posto que às restrições da Lei Complementar nº. 173/2020 cessaram em 31/12/2021, 
possibilitando que neste exercício haja a realização concurso público de provas e títulos, 
para que a terceirização seja utilizada somente para suprir atividades acessórias, que não 
estejam abrangidas nas categorias funcionais de pessoal efetivo.  

Para demonstrar o quadro atual, fizemos um levantamento da quantidade de 
servidores públicos efetivos nomeados e exonerados (a pedido, por falecimento e por 
aposentadoria) no período de 2017 a 2022. Foi constatada a nomeação de 71 (setenta e 
um) servidores dos quais ainda se encontram ativos 53 (cinquenta e três) e a exoneração 
de 114 (cento e quatorze) profissionais das mais diversas áreas:  

Servidores Exonerados, Falecidos e Aposentados 2017-2021 

Item Secretaria Servidor Cargo Situação Data 

1 Agricultura Douglas Henrique Farias de Oliveira Médico 
Veterinário 

Exoneração a pedido jan/17 

2 Educação Rosana Maria Seze Professora Aposentadoria fev/17 

3 Saúde Anieli Barbosa Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido fev/17 

4 Saúde Juliana Judite da Silva Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido abr/17 

5 Saúde Fernanda Regina Torres de Magalhães Técnica em 
enfermagem 

Exoneração a pedido jun/17 

6 Educação Suzana Aparecida de Oliveira Barbosa Tecnico Adm. 
Educacional 

Exoneração a pedido jul/17 

7 Saúde Rafael Carvalho de Freitas Farmacêutico  Exoneração a pedido ago/17 
8 Educação Robson Fernandes Ferreira Motorista D/E Exoneração a pedido ago/17 

9 Saúde Marciel Gomes de Souza Motorista A/C Exoneração a pedido ago/17 

10 Educação Denice Aparecida Pelissale Professora Aposentadoria ago/17 

11 Obras Divanir Pedro Albuquerque Coveiro Aposentadoria ago/17 

12 Educação Eniandra Terezinha Littmann Professora Exoneração a pedido set/17 

13 Administração Patrícia Zapelini Corti Assistente 
Administrativo 

Exoneração a pedido out/17 

14 Educação Aparecida Ana Gomes da Costa Apoio Adm. 
Educacional 

Exoneração a pedido out/17 

15 Saúde  Andriele Pinton Oliveira Pires Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido out/17 

16 Educação Silvia Cristina Borges de Souza Professora Aposentadoria nov/17 
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17 Educação Marli Borges de Almeida Professora Aposentadoria nov/17 

18 Educação José Moreira da Costa Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria nov/17 

19 Educação José Mário da Silva Técnico Adm. 
Educacional 

Aposentadoria dez/17 

20 

Saúde Maria Ângela Veríssimo Alves Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido mar/18 

21 Saúde Lucimar Feitosa Santiago Lazaretti Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido mar/18 

22 Educação Maria Ironi Nunes de Almeida Professora Aposentadoria abr/18 

23 Saúde Evelange de Oliveira Paixão dos Santos Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido abr/18 

24 Educação Anieli Barbosa Professora Exoneração a pedido abr/18 

25 Educação Maria Eva Pereira Rocha Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria mai/18 

26 Educação Maria Aparecida da Silva Vecchia Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria mai/18 

27 Saúde Valéria de Souza Gomes Agente de 
Combate a 
Endemias 

Exoneração a pedido jun/18 

28 Gabinete Raquel da Silva Reis Assistente de 
Controle Interno 

Exoneração a pedido jun/18 

29 Administração Daniele Paula Maltezo Pregoeira Exoneração a pedido jun/18 

30 Educação Wilian de Oliveira Professor Exoneração a pedido ago/18 

31 Saúde  Thatielen Furini Farmacêutica Exoneração a pedido ago/18 

32 Educação Josefa do Nascimento Bedin Professora Aposentadoria ago/18 
33 Assistência 

Social 
William Brito de Oliveira Motorista A/B Exoneração a pedido out/18 

34 Educação Valdete Lopes Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria dez/18 

35 Educação Maria de Fátima Munhoz Kuntz Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria dez/18 

36 Administração Geraldo Rodrigues da Costa Auxiliar de serviços 
gerais 

Aposentadoria jan/19 

37 Saúde Cairo Pio de Magalhães Neto Odontólogo Exoneração a pedido fev/19 

38 Obras Severino Aquino Duarte Motorista D/E Exoneração a pedido mar/19 
39 Saúde Tânia Maria Haeffner Agente 

Comunitária de 
Saúde 

Exoneração a pedido mar/19 

40 Obras Américo Gonçalves Operador de 
Máquinas Pesadas 

Falecimento mar/19 

41 Administração Arlete Aparecida Braga Constantino Recepcionista Exoneração a pedido mar/19 

42 Finanças Aline Carolina da Silva dos Reis Fiscal de Tributos Exoneração a pedido abr/19 
43 Educação Vera Maria Nardo Borges Professora Aposentadoria mai/19 
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44 Administração Leidiane Lima de Freitas Assistente 
Administrativo 

Exoneração a pedido mai/19 

45 Educação Marina Polizelli Batista Professora Aposentadoria jun/19 

46 Saúde Janaina de Souza Siqueira Pegoraro Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido jun/19 

47 Educação Edite do Carmo Silva Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria jun/19 

48 Saúde Marinez Lopes dos Santos Coelho Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido jul/19 

49 Educação Maria de Fátima Marques Champam Professora Aposentadoria ago/19 

50 Educação Roberto Damasceno Professor Exoneração a pedido ago/19 

51 Saúde Aparecida Luzia dos Santos Negri Agente de Saúde Aposentadoria ago/19 

52 Saúde Maria Aparecida Batista Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Aposentadoria ago/19 

53 Educação Silvio José Cardoso Apoio Adm. 
Educacional 

Exoneração a pedido set/19 

54 Saúde Eliana Rodrigues de Souza Agente 
Comunitária de 

saúde 

Exoneração a pedido set/19 

55 Educação Marcos Valmir Weber Motorista D/E Exoneração a pedido out/19 

56 Obras Hian Elias de Souza Correa Motorista D/E Exoneração a pedido out/19 
57 Saúde Simone Reginato dos Santos Oliveira Cozinheira Exoneração a pedido nov/19 
58 Administração Faustino José Pereira Vigia Falecimento dez/19 

59 Administração Laudice Leite da Silva Almoxarife Exoneração a pedido jan/20 

60 Educação Cleuza de Fátima Delfino Borck Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria mar/20 

61 Gabinete Nelma Betânia Nascimento Sicuto Procurador 
Jurídico 

Aposentadoria abr/20 

62 Educação Ririvaldo Pereira de Souza Professor Exoneração a pedido mai/20 

63 Obras Lorena Lucena Matos Engenheira Civil Exoneração a pedido mai/20 

64 Gabinete Ângela Cristina de Sales Parra Assistente Jurídico Exoneração a pedido mai/20 
65 Finanças Gislaine Ascânio Assistente Adm. 

Contábil 
Exoneração a pedido jun/20 

66 Educação Flávia Cristina da Silva da Costa Professora Aposentadoria jun/20 

67 Administração Avelino Floriano Korzekwa Assistente 
Administrativo 

Exoneração a pedido jul/20 

68 Educação Vailson Pinho Camargo Motorista D/E Exoneração a pedido ago/20 

69 Educação Raquel Cardoso Profeta Professora Aposentadoria ago/20 

70 Saúde Caroline da Silva Iocca Biomédica Demissão ago/20 

71 Saúde Vivian dos Santos Lemes Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido set/20 

72 Saúde Áureo Ramos Antunes Motorista D/E Falecimento set/20 
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73 Finanças Richard do Nascimento Bitencourt Assistente Adm. 
Contábil 

Exoneração a pedido out/20 

74 Educação Janete Aparecida de Medeiros 
Campeão 

Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido out/20 

75 Educação Daniel de Souza Britto Motorista D/E Falecimento out/20 

76 Educação Jacó de Souza Santos Professor Exoneração a pedido nov/20 

77 Saúde Maria Madalena de Brito Gonçalves Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Aposentadoria dez/20 

78 Administração Guiomar Feliz Machado Antunes Telefonista Aposentadoria dez/20 

79 Administração Lucélia da Silva Vecchia Auxiliar 
Administrativo 

Exoneração a pedido jan/21 

80 Saúde Rogério da Silva Ferreira Motorista D/E Exoneração a pedido jan/21 

81 Finanças Camila Dias de Oliveira Fiscal de Tributos Exoneração a pedido jan/21 

82 Educação Juliana de Lima Dias Apoio Adm. 
Educacional 

Exoneração a pedido jan/21 

83 Educação Liliene Carla da Silva Honório Técnico de 
Desenvolv. Infantil 

Exoneração a pedido fev/21 

84 Saúde Eliane do Nascimento Pereira Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Exoneração a pedido fev/21 

85 Educação Douglas da Silva Souza Motorista D/E Exoneração a pedido fev/21 

86 Administração Juliane da Silva Maia Assistente 
Administrativo 

Exoneração a pedido mar/21 

87 Educação Maria José de Souza Franco Lemos Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria mar/21 

88 Educação Tânia Patrícia Campeão Evangelista Professora Aposentadoria mar/21 

89 Saúde Darci Marques de Brito Técnico em 
Enfermagem 

Exoneração a pedido mar/21 

90 Educação Dirceu Coltro Junior Motorista D/E Exoneração a pedido mar/21 

91 Educação Ivone Lacerda Costa Professora Exoneração a pedido mar/21 

92 Saúde Sandra Regina de Oliveira Santos Auxiliar de serviços 
gerais 

Exoneração a pedido abr/21 

93 Saúde Maria Eunice de Souza Ferreira Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido abr/21 

94 Administração Líbero Lopes Sales Auxiliar de serviços 
gerais 

Exoneração a pedido abr/21 

95 Saúde Silvania Ferreira Lisboa de Souza Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Aposentadoria mai/21 

96 Educação Maria Verônica da Silva Professora Aposentadoria mai/21 

97 Agricultura Ronei Crispim Pequeno Gomes Médico 
Veterinário 

Exoneração a pedido jun/21 

98 Educação Maria Soares de Sales Apoio Adm. 
Educacional 

Aposentadoria jun/21 

99 Educação Lorival Firmino de Souza Motorista D/E Exoneração a pedido jun/21 
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100 Saúde Liliane de Sena Pereira Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido jul/21 

101 Assistência 
Social 

Poliana de Lima Freitas Psicóloga Exoneração a pedido jul/21 

102 Educação Ana Lucia Souza Franco de Oliveira Técnico de 
Desenvolv. Infantil 

Exoneração a pedido jul/21 

103 Saúde Andréia Cristina Schreiber Lazzarotto Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido jul/21 

104 Saúde Vanessa da Rocha Lima Agente 
Comunitária de 

Saúde 

Exoneração a pedido ago/21 

105 Saúde Marilza Miguel da Silva Auxiliar de serviços 
gerais 

Exoneração a pedido ago/21 

106 Administração João Niles da Silva Motorista D/E Aposentadoria ago/21 

107 Administração Marilda da Silva Auxiliar de serviços 
gerais 

Aposentadoria set/21 

108 Obras Alexsandro Xavier Alano Operador de 
Máquinas Pesadas 

Exoneração a pedido set/21 

109 Saúde Jessé Rodrigues dos Reis Motorista D/E Exoneração a pedido out/21 

110 Educação Janete Santos Arueira Bonin Professora Aposentadoria out/21 

111 Saúde Marlei Aparecida Batista Agente de 
Combate a 
Endemias 

Exoneração a pedido jan/22 

112 Saúde Neuza da Silva Dias Agente de Saúde Exoneração a pedido jan/22 
113 Saúde Carlos Roberto Almeida Galvão Vigia Exoneração a pedido jan/22 

114 Educação Marcelo Soares Gonçalves  Motorista D/E Exoneração a pedido jan/22 

 

Como se percebe, o número de servidores exonerados superou o número de 
ingressantes no serviço público em 115% e essa diminuição de servidores de carreira 
(contribuintes diretos do RPPS), vem impactando negativamente no fundo previdenciário 
próprio, uma vez que o número de aposentadorias concedidas é crescente, enquanto o 
número de servidores ingressos no regime vem diminuindo consideravelmente nos últimos 
anos. 

Diante do exposto, recomendamos a realização de concurso público e de processo 
seletivo público para a cobertura definitiva de cargos efetivos vacantes. 

 

20. OUTROS ACHADOS – Folha de Pagamento 01/2022 

Na auditoria da folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2022, foram 
verificadas algumas inconsistências: 

Achados - Folha Janeiro/2022 

Item Secretaria Servidor Cargo Situação 

1 Educação José Pedro 
Kock (3237) 

Vigia Não foi pago o adicional noturno no valor de R$ 54,83 conforme 
solicitação da secretaria de educação - Ofício 156/2021. 
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2 Educação Gerson Vieira 
de Barros 

(3461) 

Vigia O servidor foi pago com recursos do FUNDEB 70%, mas já 
estava trabalhando na secretaria de saúde. Devido ao desvio de 
finalidade de recurso, deve haver restituição à conta específica 

do FUNDEB (recursos pagos indevidamente). Solicitar 
formalmente a remoção do servidor. 

3 Educação Gerson Vieira 
de Barros 

(3461) 

Vigia Foi pago o 13º salário do servidor com o respectivo adicional 
noturno do mês 01/2022 e não pela média dos últimos 06 meses 

conforme requer o § 5º, do art. 77 da Lei Municipal nº. 
892/2015. Corrigir o cálculo na folha 02/2022. 

4 Educação Marcelo 
Soares 

Gonçalves 
(4140) 

Motorista 
D/E 

O sistema cálculo as verbas rescisórias do servidor de modo 
errado. Recalcular as verbas rescisórias e pagar a diferença (se 

houver). 

5 Saúde José Sérgio 
dos Reis (195) 

Motorista 
A/C 

Deixou-se de pagar ao servidor na folha 01/2022, 02 (duas) 
horas extraordinárias no valor total de R$ 35,66, conforme Ofício 

12/2022/G-SMS. Pagar a verba faltante na folha 02/2022. 
6 Saúde Sirsa Pereira 

da Silva 
(3592) 

Cozinheira Desenvolve a função de técnica de enfermagem com ato 
formalizado. Não foi evidenciado os 02 (dois) plantões de 

ultrassonografia realizados pela servidora na documentação 
encaminhada ao DRH. Encaminhar o documento comprobatório 

para fins de comprovação e arquivo. 
7 Saúde José Rodrigues 

Dias (1391) 
Operador 

de 
Máquinas 
Pesadas 

O 1/3 de férias do servidor foi pago pelo DRH somente sobre o 
salário base e não sobre o salário base acrescido do ATS 

(vantagem permanente), conforme requer o parágrafo único do 
art. 52, da Lei Municipal 1.044/2017. Corrigir o cálculo na folha 

02/2022. 
8 Agricultura Mário Antônio 

de Oliveira 
Engenheiro 
Agrônomo 

A contribuição ao PREVCAR, foi realizada com base no salário 
base acrescido da diferença salarial (vantagem não permanente), 

quando deveria ter sido somente pelo salário base (parágrafo 
único do art. 52, da Lei Municipal 1.044/2017). Corrigir o cálculo 

na folha 02/2022. 
Fonte: Levantamento UCI. 

 

V. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Em face do observado, verificamos a existência de deficiências que necessitam de 
correção e de providências para o aperfeiçoamento da atividade, o que pode ser alcançado 
com o comprometimento dos gestores em implementar medidas que robusteçam os 
controles internos administrativos.  

Ressaltamos ainda, que várias falhas constatadas S.M.J. ocorrem devido à falta de 
revisão do que foi executado e ao excesso de serviço no departamento, sendo assim, 
avaliamos que se faz necessária a designação de mais um profissional ao departamento 
para fins de auxiliar nos serviços, de modo que a rotina seja executada por servidores 
diversos, pois a municipalidade não pode ficar sob dependência funcional de uma única 
profissional.  

A auditoria abrangeu aspectos gerenciais do departamento de recursos humanos do 
Poder Executivo de Carlinda, nos meses de setembro e outubro/2021 e janeiro/2022, as 
conclusões da auditoria restringem-se aos elementos avaliados e inspeções realizadas. 
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Face ao exposto, somos de opinião que devem ser adotadas as seguintes medidas 
corretivas: 

a) Formar comissão específica e avaliar os servidores que estão em estágio probatório 
previamente ao alcance definitivo da estabilidade funcional; 

b) Atualizar a comissão de ética (Portaria vigente 022/2018); 

c) Elaborar Plano Anual de Capacitação; 

d) Formalizar as cedências de servidores efetivos municipais para outros órgãos através 
de ato do Poder Executivo; 

e) Formalizar através de ato do Poder Executivo as funções gratificadas pagas a alguns 
servidores; 

f) Criar através de lei a verba de ajuda de custo para atender as demandas de pessoal; 

g) Reestruturar o cargo de engenheiro civil para a disponibilização da vaga em Concurso 
Público; 

h) Formalizar por ato do Poder Executivo os servidores que realizam jornada 
diferenciada; 

i) Elaborar critérios e realizar as avaliações periódicas dos aposentados por invalidez 
conforme requer a Lei Municipal nº. 1.044/2017 (RPPS/PREVCAR); 

j) Regulamentar as horas-extras (seca) sem adicional de 50% pagas aos servidores; 

k) Realizar o estudo para análise de risco e identificação dos servidores a serem 
beneficiados com os adicionais de periculosidade e insalubridade; 

l) Intensificar a análise e o controle sobre os livros e relatórios de ponto para fins de 
fechamento da folha de pagamento; 

m)  Realizar o levantamento das licenças prêmios dos servidores que contam com mais 
de 01 (um) período concessivo pendente e organizar as escalas para a concessão; 

n)  Organizar a escala de férias para a devida concessão ou indenização parcial dos 
períodos, conforme necessidade do Poder Público; 

o) Intensificar o controle sobre consignados para que não haja liberação de margem 
que exceda o máximo de 30% permitido em lei; 

p) Realizar a conferência prévia da folha de pagamento a fim de evitar irregularidades 
nas retenções tributárias dos servidores; 

q) Realizar estudo (comissão especialmente designada) para implementar as elevações 
e progressões dos servidores conforme dispõe o Plano de Cargos (Lei nº. 893/2015) 
as quais foram paralisadas na vigência da LC 173/2020; 

r) Realizar Concurso Público e Processo Seletivo Público para suprir definitivamente os 
cargos vacantes; 

s) Corrigir as inconsistências detectadas na folha de janeiro/2022; 
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t) Designar mais um servidor para o departamento de Recursos Humanos para que a 
rotina administrativa do departamento não fique sob responsabilidade de uma única 
profissional. 

Este é o relatório que submetemos a apreciação superior, desde já, nos colocamos 
a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Carlinda - MT, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 Pamela Rafaela Eger 

Controladora Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


