
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Estado do Espírito Santo

Relatório  de  inspeção  realizada  no  processo  de  Prestação  de  Contas  das

diárias  recebidas  no mês de  fevereiro  de  2016,  da  Secretaria  Municipal  de

Serviços Urbanos.

Trata-se  de inspeção realizada no processo de prestação de contas  das diárias

recebidas no mês de fevereiro deste ano, pelos servidores (motoristas e coletores)

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Conforme IN  SCI  nº  02/2015,  que  dispõe  sobre orientações  e  procedimentos  a

serem  adotados  para a realização  de auditoria  interna e  inspeção,  este  último

consiste  na  necessidade  da  utilização  de  procedimento  de  fiscalização para  a

apuração, in loco, de situações específicas, visando suprir omissões e lacunas de

informações constantes em prestações de contas, tomadas  de contas especiais,

em relatórios de auditorias ou em pareceres técnicos.

Pelo que foi apresentado supõe-se que as diárias ocorreram por conta do serviço de

transbordo do lixo na cidade vizinha, Cachoeiro de Itapemirim, que é destinado a

empresa CTRCI  –  Central  de  Tratamento  de  Resíduos Cachoeiro  de  Itapemirim

Ltda.

Consta da legislação municipal, no que diz respeito a diária, Lei Complementar nº

53/97, artigos 79 a 82, que diz:

Art.  79  Ao servidor público que, a serviço, se afastar do Município em caráter
eventual ou transitório, por período de até quinze dias, será concedida, além da
passagem, diária para cobrir as despesas com pousada e alimentação, na forma
disposta em regulamento.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também  devida  em
valores a serem definidos em regulamento, quando não houver pernoite, e será
paga adiantadamente.

§ 2º Quando o deslocamento ocorrer para fora do Estado, o servidor público fará
jus a uma complementação de diária, destinada a cobrir despesas com transporte
urbano, a ser definida em regulamento.

§ 3º Nos deslocamentos ocorridos entre os Municípios situados até 45 (quarenta e
cinco) quilômetros da sede do Município de Marataízes, será devida apenas as
despesas  com alimentação,  quando  não  ocorrer,  comprovadamente,  pernoite.
(Redação dada pela Lei nº 1.581/2013)
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Art.  80  O servidor  público  que  receber  diária  e  não  se  afastar  da  sede,  por
qualquer motivo, ou o que retornar à sede em prazo menor do que o previsto para
o seu afastamento, restituirá o valor total das diárias recebidas ou o que exceder o
que lhe for devido, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento ou retorno,
conforme o caso.

Art. 81 A diária será fixada com observância dos valores médios de despesas com
pousada e alimentação.

Parágrafo Único. Na hipótese de necessidade de afastamento por prazo superior
a 15 (quinze) dias, o servidor fará jus a ajuda de custo.

Art. 82 Ocorrendo reajuste no valor da diária durante o afastamento do servidor
público, será este reembolsado da diferença.

O Decreto-N nº 1345/13 e suas alterações regulamentam referida lei e a Instrução

Normativa SFI nº 03/2016 estabelece pontos de controle na concessão das diárias.

Para subsidiar este relatório, solicitei à Secretaria Municipal de Finanças, através do

MEM.INT./SECI/Nº  014/2016,  reiterado  pelo  MEM.INT./SECI/Nº  017/2016,  os

processos de solicitação das diárias de janeiro e fevereiro deste ano da Secretaria

Municipal  de  Serviços  Urbanos,  o relatório  de  pagamento  dessas  diárias  e  os

relatórios de viagem apresentados pelos servidores referentes a essas diárias.

Solicitei  também  à  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos,  através  do

MEM.INT./SECI/Nº  015/2016,  reiterado  pelo  MEM.INT./SECI/Nº  016/2016,  a

prestação  de  contas  e/ou  relatório  das  diárias  efetuadas  e  recebidas  pelos

motoristas e coletores da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos referentes ao

mês de janeiro deste ano.

E  ainda,  solicitei  à  Secretaria  Municipal  de  Administração,  Setor  de  Recursos

Humanos, através do MEM.INT./SECI/Nº 018/2016, as fichas funcionais de todos os

servidores cujos nomes aparecem na prestação de contas apresentada.

No entanto, devo esclarecer que os documentos solicitados referentes ao mês de

janeiro servirão tão somente para comparação e confrontamento de informações, os

dados de fato analisados são aqueles referentes ao mês de fevereiro,  conforme

solicitação inicial.
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Para melhor análise, as informações da prestação de contas do mês de fevereiro

foram  planilhadas  (ANEXO  I),  de  forma  que  foram  observadas  diversas

possibilidades de inconsistências.

Conforme  documentos  constantes  no  processo  administrativo  nº  009405/2016,

encaminhado para inspeção, especialmente nos tickets de pesagem, e também nos

documentos  contábeis  constantes  no  processo  administrativo  nº  2100/2016,

apresenta-se no ANEXO II deste relatório as principais informações obtidas nesta

inspeção, de forma detalhada as impropriedades encontradas.

Constatações

01.  As diárias  pagas aos auxiliares  de serviço de limpeza (coletores)  não estão

devidamente comprovadas, consta apenas a assinatura do coletor no verso do ticket

de pesagem;

02.  Há  de  se  justificar  a  necessidade  da  ida  do  auxiliar  de  serviço  de  limpeza

(coletor) na viagem, já que a coleta é realizada no município e o descarregamento,

conforme tickets de pesagem, dura em torno de 10 minutos;

03. O servidor que viaja duas vezes no mesmo dia não tem direito a duas diárias,

como  o  próprio  nome  já  diz,  “diária”,  porém alguns  servidores  receberam duas

diárias em um só dia de trabalho, por terem realizado duas viagens no mesmo dia,

na Lei Complementar nº 53/97, art. 79, §1º, diz que a diária será concedida por “dia

de afastamento”;

04. Tem motoristas exercendo a função de auxiliar de serviço de limpeza, assim

como tem auxiliar de serviço de limpeza exercendo a função de motorista, podendo

ser  caracterizado  desvio  de  função,  o  que  deverá  ser  apurado  em  processo

específico;
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05.  Conforme  relatado  na  observação  da  folha  01  do  processo  administrativo

nº009405/2016, um dos motoristas realizou mais de 20 diárias no mês de janeiro,

conduta vedada pelo Decreto-N nº 1345/13, sendo que o restante das diárias foram

pagas no mês de fevereiro por causa da aludida vedação. Da mesma forma, um dos

auxiliares de limpeza realizou 22 viagens no mês de fevereiro, corroborando com o

fato de que o teto de diárias não vem sendo cumprido, a priori, pela amostragem

realizada;

06.  No  mês  de  fevereiro  foram pagas  diárias  referentes  ao  mês  de  janeiro,  foi

solicitado o empenho para fevereiro, porém, não houve viagem no mês de fevereiro

para  determinado  servidor,  esse  empenho  foi  utilizado  para  pagar  diárias  não

recebidas em janeiro;

07.  Alguns  nomes  de  motoristas  e  auxiliares  de  serviço  de  limpeza  (coletores)

constantes nos tickets de pesagem não constam na listagem apresentada na 1ª

folha  do  requerimento,  assim  como  há  nomes  na  listagem  que  não  efetuaram

viagem no mês de fevereiro, há muitas divergências de informação entre o que foi

solicitado, o que foi efetivamente executado e a prestação de contas apresentada. O

ANEXO II  demonstra  o que foi  solicitado e o que foi  de  fato executado.  Alguns

servidores  receberam  diárias  sem  ter  realizado  a  viagem,  enquanto  outros

realizaram as viagens e podem não ter recebido diária.

08.  No  ticket  de  pesagem  constam  informações  de  peso  líquido  do  lixo  a  ser

transbordado de 1.810kg a 11.020kg, extrai-se dos documentos que a metade da

capacidade do veículo  gira  em torno de 5.500kg,  assim,  63% das viagens para

transbordo  do  lixo  foram  realizadas  com  menos  da  metade  da  capacidade  do

veículo,  o que,  em tese, pode ser  considerado como conduta antieconômica,  ou

seja, inadequada do ponto de vista econômico, ressalvadas as possíveis limitações

de  logística  do  processo  como  um  todo  (coleta,  armazenamento,  transporte  e

transbordo).

Por  exemplo,  no  dia  11  de  fevereiro  foram  realizadas  05  viagens,  sendo  que,

considerando o horário do transbordo, a 1ª viagem foi às 09h30min com carga de
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3.650kg, a 2º viagem às 09h57 com carga de 3.670kg e a 3º viagem às 12h35 com

carga de 3.370kg, as três viagens somam o peso de 10.690kg, se o veículo tem

capacidade de até 11.020kg, as três viagens poderiam talvez ter sido realizadas por

um  único  veículo/motorista/coletor.  As  outras  duas  viagens  do  dia  foram  às

17h54min com carga de 6.550kh e 21h59min com carga de 3.420kg, que também

poderiam talvez ter sido agregadas em uma única viagem.

09. O ticket de pesagem do dia 04 de fevereiro, do motorista Cláudio está rasurado e

o ticket de pesagem do dia 29 de fevereiro, do motorista Marcelo está com algumas

informações ilegíveis;

10. Em uma só viagem consta o nome do servidor Tarcísio como motorista e coletor,

conforme ficha funcional o servidor é auxiliar de serviço de limpeza;

11. Verifica-se ainda que alguns servidores receberam até R$ 600,00 em diária, o

valor das diárias quando excedente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração

mensal do beneficiário, integrará o salário de contribuição pelo seu valor total nos

termos  do  §8º  do  art.  214  do  Regulamento  da  Previdência  Social  Decreto  nº

3.048/99.

12. No processo administrativo nº 2101/2016, de solicitação das diárias do mês de

fevereiro e onde constam os documentos contábeis (notas de empenho, liquidação e

pagamento)  não  constam  os  relatórios  de  viagem.  O  Decreto-N  nº  1.345/2013

condiciona o pagamento de uma diária à prestação de contas da diária anterior.

13. As diárias foram pagas posterior a viagem, sendo necessária a análise jurídica

quanto a legalidade desta prática. O artigo 79, §1º, da Lei nº Complementar 53/97,

diz que “A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também devida em

valores a serem definidos em regulamento,  quando não houver  pernoite,  e será

paga adiantadamente”.  O  que  demonstra  divergência  entre  o  Decreto  e  a  Lei,

sendo uma questão a ser esclarecida pela Procuradoria Jurídica do Município.

14. Recomendações do Controle Interno não foram observadas. Há um parecer do

Controle Interno orientado que se faça o pedido por empenho estimativo, fazendo as
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alterações necessárias no decreto de regulamentação das diárias, dada a natureza

do serviço que incide na necessidade das viagens.

Conclusão e Recomendações

Considerando todo o exposto, documentos analisados,  a confrontação de dados,

verifica-se  a  ausência  de  planejamento  e  controle  efetivo  das  despesas  com

concessão  de  diárias.  As  diárias  são  solicitadas  no  final  de  cada  mês  para  as

viagens de todo o mês seguinte,  porém, é nítido que o pedido é feito  de forma

“estimativa”,  por  questão  de  formalidade,  pois  a  efetivação  das  viagens  não

acontece de acordo com o pedido inicial e sim de acordo com a necessidade, que,

pela característica do serviço, não é possível prever essa demanda e estabelecer

um  cronograma  de  viagens  exato,  pois  a  viagem  está  condicionada  a  coleta

(quantidade coletada, logística da coleta, etc).

Sendo assim, este Órgão de Controle Interno RECOMENDA:

01.  A análise jurídica quanto a constitucionalidade do Decreto-N nº  1345/13,  em

relação  a  Lei  Complementar  nº  53/97,  artigos  79  a  82,  e  também  quanto  aos

seguintes pontos:

 Pagamento posterior a viagem (O artigo 79,  §1º,  da Lei  Complementar  nº

53/97,  diz  que  “A diária  será  concedida  por  dia  de  afastamento,  sendo

também devida em valores a serem definidos em regulamento, quando não

houver pernoite, e será paga adiantadamente”);

 Empenho estimativo;

 Regulamentação por decreto (o §4º, art. 73 da Lei Complementar nº 53/97,

diz  que  “nenhuma  vantagem  pecuniária  poderá  ser  concedida  sem

autorização específica em lei”);
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 Se a  diária  é  devida  pelo  simples  fato  de  haver  o  deslocamento  a  outro

município ou se está condicionada a real necessidade de alimentação e/ou

hospedagem durante o período de deslocamento;

 A legalidade  do  pagamento  de  diárias  para  motoristas,  já  que  estão  em

exercício de suas atribuições.

02. Após análise jurídica, sendo favorável, que se proceda a alteração no referido

Decreto que as diárias referentes ao serviço de transbordo do lixo sejam realizadas

através de empenho estimativo mensal, para que sejam atestadas para pagamento

as diárias que serão efetivamente realizadas, e também, que a diária seja devida

apenas  quando  a  viagem  ultrapassar,  entre  saída  e  chegada  ao  Município  de

Marataízes, determinado tempo (06 horas, por exemplo);

03.  Que  seja  observado,  prezando  pela  economicidade,  o  quantitativo  a  ser

descarregado a cada viagem, equiparado ao quantitativo suportado pelo veículo,

levando-se em consideração toda a logística de coleta e transbordo;

04. Que a organização das viagens seja feita de modo que nenhum motorista e/ou

coletor realize mais de 20 viagens no mês, em observação a vedação expressa no

Decreto-N  nº  1345/13,  bem como a  imperiosa  necessidade  de  ir  um coletor  na

viagem;

05.  Que  cada  servidor  exerça  apenas  as  funções  atribuídas  ao  seu  cargo,  o

motorista não deve coletar, assim como o coletor não deve dirigir. O fato, em tese,

pode se configurar desvio de função e trazer sérios problemas ao município;

06. A normatização e maior fiscalização do sistema de coleta e transbordo de lixo,

para  fins  de  pagamento  de  diária  e  utilização  de  veículos,  com  adequação  da

Instrução Normativa SFI nº 03/2016, para que as viagens, assim como a coleta do

lixo, possam ser monitoradas de forma a garantir a economicidade e o controle do

procedimento;
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07. Que o Setor de Recursos Humanos, em conjunto com o Setor Financeiro, adote

as medidas necessárias que venham garantir o cumprimento do §8º do art. 214 do

Regulamento da Previdência Social Decreto nº 3.048/99.

08. Que a Secretaria Municipal de Finanças (Tesouraria), em obediência ao art. 5º

do Decreto-N nº 1.345/13, não realize nenhum pagamento de diária para o servidor

que não prestou conta da diária imediatamente anterior.

09. Por fim, em obediência ao princípio da segregação das funções,  corolário do

princípio  da  moralidade  administrativa,  como  sendo  a  separação  de  funções,

nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das

operações, recomenda-se que a tramitação dos pedidos de diária seja modificada,

assim como a Lei nº 1564/13, alterada pela Lei nº 1647/13, Art. 30, onde diz que

compete à Assessoria Administrativa do Controle Interno opinar sobre o atendimento

às  solicitações  de  Comissões  de  Sindicância  e  de  Processo  Administrativo

Disciplinar, e analisar o cumprimento de requisitos para a concessão de diárias.

Essa  análise  exercida  na  inicial  do  procedimento pode  comprometer  uma  das

atividades fim deste órgão,  que é controlar  e  fiscalizar  a utilização dos recursos

públicos.

Para  a  devida  apuração  das  impropriedades  apontadas  neste  relatório,  caso

entender necessário, recomendar à Secretaria responsável a instauração do referido

procedimento, nos termo da Lei Complementar nº 53/97.

Desta forma, formalizo o presente relatório, para que, a partir deste, sejam adotadas

as  providências  cabíveis,  no  intuito  de  regularizar  o  procedimento  de  coleta  e

transbordo, para fins de pagamento de diárias.

Marataízes/ES, 01 de junho de 2016.

Renata de Oliveira Lino

Controladora Municipal
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