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A. INTRODUÇÃO

Em observância ao processo administrativo nº 044849/2015 e o disposto no Plano

Anual de Auditoria Interna – PAAI/2016, referente ao Sistema de Administração de

Recursos Humanos (folha de pagamento de pessoal), apresentamos o resultado das

análises realizadas no intuito de avaliar a regularidade do pagamento de hora extra

ou serviço extraordinário aos servidores da municipalidade.

Insta esclarecer  que as análises foram iniciadas em forma de auditoria que,  por

razões  administrativas,  foi  transformada  em  inspeção,  o  que  não  altera  a

abrangência e a metodologia dos trabalhos.

O Sistema de Administração de Recursos Humanos consta no PAAI 2016, como um

dos sistemas a serem auditados, especificamente quanto aos benefícios/vantagens

que estão sendo pagos,  porque e  como estão sendo pagos e  a  legalidade dos

referidos pagamentos. Nesse caso específico, os pontos de controle listados serão

inspecionados e não auditados.

O trabalho ficou consignado no planejamento diante da  materialidade envolvida, a

relevância  e  criticidade,  uma  vez  que  houve  solicitação  expressa  do  Chefe  do

Executivo Municipal, mediante informação da Secretaria Municipal de Administração

quanto  a  supostas  irregularidades  nos  pagamentos  consignados  em  folha  e  o

sistema de Recursos Humanos está previsto no PAAI/2016, por conta de fragilidades

nos  controles  internos  adotados,  visto  que  o  referido  sistema  ainda  não  foi

normatizado conforme a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº

257/2013.

Os exames foram efetuados  em observância as diretrizes da Instrução Normativa

SCI nº 002/2015, do PAAI/2016, do Manual de Auditoria Interna do TCEES (Norma

Interna SCI 02/2012), aprovado pela Resolução TC nº 249/2012 e da legislação que

disciplina a matéria.

Conforme Instrução Normativa SCI nº 002/2015:

Art. 19. Será atribuído como critério e prioridade na elaboração do PAAI,

a unidade ou sistema administrativo que:
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(...)

II - não foi auditado no exercício anterior;

(...)

IV  -  conste  de  solicitação  encaminhada  à  Secretaria  Municipal  de

Controle Interno pela autoridade administrativa.

Importante frisar que o sistema de Recursos Humanos nunca havia sido objeto de

auditoria e/ou inspeção, tendo em vista recente implantação do Sistema de Controle

Interno no município de Marataízes.

B. OBJETIVO

A presente atividade teve por objetivo principal analisar as condições do pagamento

de  horas  extras  aos  servidores  da  municipalidade  e  os  atuais  controles

administrativos  internos  do  Sistema  de  Administração  de  Recursos  Humanos,

emitindo, ao final, opinião acerca da regularidade e legalidade do sistema, obtendo

assim,  informações  para  o  gestor  na  tomada  de  decisões  e  nas  ações

recomendatórias, visando solucionar problemas e/ou preveni-los.

A análise dos documentos foram pautadas nos seguintes objetivos:

a) Identificar quais benefícios/vantagens estão sendo pagos;

b)  Identificar  se  processos  de  concessão  desses  benefícios/vantagens  aos

servidores estão formalizados com documentos hábeis tais como: ato de concessão,

autorização da chefia imediata, controles adotados (lei, decreto, portaria, atestado

de exercício, etc);

c)  Avaliar  os  controles  internos  adotados no  que  tange  às  concessões  desses

benefícios/vantagens.
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C. ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos, neste 2ª fase (horas extras), foram realizados durante os dias 1º de

setembro e 10 de outubro de 2016, utilizando-se de procedimentos e técnicas de

inspeção para a consecução dos objetivos pretendidos, englobando a conferência

de documentos e dados extraídos dos sistemas operacionais de informações em

uso pelo setor de Recursos Humanos (atestados de exercício, resumo mensal da

folha de pagamento, legislação municipal, relatórios de pagamentos, etc).

Tendo em vista os recursos humanos disponíveis, bem como a estrutura do Controle

Interno Municipal, comparado ao objeto de análise (folha de pagamento com uma

média aproximada de 2.300 mil  servidores),  o  período definido para análise dos

processos  compreende  de  janeiro/2015  a  junho/16,  com análises  realizadas  por

amostragem, o que será demonstrado neste relatório.

D. METODOLOGIA

Os trabalhos foram conduzidos  mediante  a  execução  dos  procedimentos  abaixo

detalhados, quais sejam:

Análise do material e seleção de amostras: foram colhidas informações do setor

de Recursos Humanos e aplicados procedimentos de inspeção, dos quais podemos

destacar:  análise  documental  mediante,  exames  de  registros  nos  sistemas

informatizados, conferência de cálculos, indagação escrita ou oral, circularizações,

confecção de planilhas e quadros comparativos, entre outras.

Fundamentação  Jurídica: foram  observadas  as  leis  municipais  e  federais  que

disciplinam a matéria.

Relatório: relatório de inspeção realizada na subárea “hora extra”, constando uma

avaliação sobre os trabalhos realizados, a fim de propiciar ao gestor uma visão geral

das constatações e apresentar algumas recomendações que visam intensificar os

mecanismos de controles existentes, a fim de evitar ocorrências de danos ao erário.
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Ressaltamos que este relatório não esgota os achados que poderiam ser detectados

em  futuras  auditorias  e/ou  inspeções  realizadas  na  folha  de  pagamento  do

Município, se alterada a profundidade e a extensão dos procedimentos e, também, a

metodologia adotada. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Constituição Federal de 1988, no capítulo II, em especial o artigo 7º, inciso XVI,

diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à

melhoria de sua condição social: remuneração do serviço extraordinário superior, no

mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

A Lei Complementar municipal nº 053 de 09 de outubro de 1997, que instituiu o

Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Município de Marataízes,

estabelece no art. 86 (inciso I, alínea e) a possibilidade de concessão de gratificação

por  prestação  de  serviço  extraordinário,  e  no  parágrafo  único  diz  que  são

competentes  para  conceder  as  gratificações  previstas  no  artigo  os  chefes  dos

Poderes Executivo e Legislativo e nas autarquias, os respectivos dirigentes.

Ainda na LC 053/1997, o artigo 94 define a prestação de serviço extraordinário:

Art.  94  O serviço  extraordinário  será  remunerado  com acréscimo de

cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§  1º  Somente  será  permitido  serviço  extraordinário  para  atender  a

situações excepcionais  e  temporárias,  respeitado  o  limite  máximo  de

duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que

trabalhe  além  da  jornada  normal,  vedada  sua  incorporação  à

remuneração.

Vale  ressaltar  que  o  dispositivo  supracitado  da  LC  053/1997  está  em  perfeita

simetria com a Lei federal n.º 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o

regime  jurídico  dos  servidores  públicos  civis  da  União,  das  autarquias  e  das

fundações públicas  federais  (artigos  61,  inciso  V,  73  e  74)  e  Lei  Complementar

estadual nº 46 de 31 de janeiro de 1994, que instituiu o Regime Jurídico Único para
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os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações

do Estado do Espírito Santo (art. 93, inciso I, alínea a, e art. 101).

Nesse  contexto,  importante  salientar  que  o  presente  trabalho  restringe-se  em

verificar  o  atendimento  ou  não  da  legislação,  a  materialidade  do  objeto  e  os

procedimentos de controle adotados para sua concessão.

Durante a verificação dos principais eventos que ocorrem na folha de pagamento,

tanto da Administração Geral quanto do Fundo Municipal de Saúde, constatou-se

que a concessão de horas extras é um dos eventos de maior impacto nas despesas

com pessoal.  No  ano  de  2015  constatou-se  um gasto  de  R$  1.749.112,21  (um

milhão,  setecentos e quarenta e nove mil,  cento e doze reais)  e,  no período de

janeiro a junho de 2016, já chega ao total de R$ 626.457,98 (seiscentos e vinte e

seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais).

Em 23 de fevereiro de 2016 foi instituído no Município o chamado “banco de horas”,

através do Decreto-E nº 478, permitindo a realização e a compensação da carga

horária extraordinária por servidores detentores de cargo em provimento efetivo. No

artigo 5º do referido decreto diz que  “as horas extras deverão ser compensadas

dentro do ano em que foram realizadas,  não permitindo a sua conversão em

pecúnia, ainda que não compensadas no ano”.

Pouco tempo depois, em 31 de março de 2016, foi publicado o Decreto-E nº 487,

que dispôs sobre a suspensão da realização de horas extras por 90 (noventa) dias,

o  decreto  previa  ainda  que  em  casos  excepcionais  poderia  haver  o  trabalho

extraordinário, mediante autorização expressa do Prefeito Municipal e que as horas

extras  eventualmente  prestadas  seriam  computadas  junto  ao  banco  de  horas

(Decreto-E  nº  478/2016,  supracitado).  No  entanto,  o  Decreto-E  nº  487/2016  foi

revogado em 30 de maio de 2016, por meio do Decreto-E nº 495.

Por fim, importante informar também que, no decorrer dos trabalhos de inspeção, já

na fase de finalização, o setor de Recursos Humanos expediu o MEMO/PMM/RH.

303/2016 orientando as secretarias ao cumprimento integral  da lei  complementar

053/97, negritando o que diz a lei quanto a “situações excepcionais e temporárias”,
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“limite máximo de duas horas diárias”, “não excederá a cento e oitenta dias por ano”

e “devida ao servidor público efetivo”. Estas e outras questões já são objetos de

análise desta inspeção, no entanto, não foi abordado aqui se as orientações do setor

de  Recursos  Humanos  estão  sendo  observadas,  por  escapar  da  metodologia

temporal.

2. RESULTADOS DOS TRABALHOS

Na análise dos controles internos mantidos pelo setor de Recursos Humanos nos

processos  que  compõem  o  pagamento  de  horas  extras,  observou-se  muitas

fragilidades  que  serão  apresentadas  de  forma  geral  para  que  a  Administração

Municipal,  como responsável  pela regulamentação do funcionamento do setor de

Recursos  Humanos,  possa  regulamentar,  normatizar  e  criar  procedimentos

padronizados, de forma a mitigar as fragilidades encontradas.

Apesar  das  recomendações  já  expedidas  pelo  Controle  Interno  quanto  a

implementação  das  Instruções  Normativas  do  setor  de  Recursos  Humanos

(Memorandos 028/2015, 054/2016, 103/2016 e 177/2016), o referido sistema ainda

não  foi  normatizado  conforme  estabeleceu  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado

(Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução TC nº 257/2013).

O resultado desta inspeção (conclusão e recomendações) deve ser utilizado pelos

gestores (Chefe do Executivo, Secretário de Administração, Diretoria de Recursos

Humanos e demais setores envolvidos) como forma de controle e regularização da

forma de concessão do pagamento.

Conforme já mencionado neste relatório, o montante pago a título de horas extras no

período apurado totaliza a importância de R$ 2.375.570,19 (dois milhões, trezentos

e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais). Tal valor evidencia a importância

de um eficiente controle sobre o pagamento de horas extras, incluindo: a) controle

de registro de ponto; b) estabelecimento e utilização de critérios para realização de

serviço  extraordinário;  c)  uma  adequada  gestão  e  administração  do  quadro  de
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pessoal da municipalidade, com o objetivo de manter o funcionamento adequado do

serviço público.

Com um gerenciamento eficiente dos recursos financeiros disponíveis, aplicando-se

um planejamento eficaz do trabalho dos servidores, evita-se assim a realização de

horas extras com custos elevados e além do necessário, bem como o pagamento

por jornadas extraordinárias eventualmente não realizadas.

O pagamento de horas extras pressupõe a prestação de serviço diário que excede a

jornada habitual de trabalho, ensejando, em contrapartida, retribuição pecuniária. Se

não há, em regra, adequado controle de horário, fica inviável a mensuração quanto a

realização ou não da jornada extraordinária, o que, por conseguinte, torna precário e

inseguro o pagamento.

Ao analisar,  em bases amostrais,  a  quantidade mensal  e  anual  de  horas  extras

realizadas por servidores desta municipalidade é possível identificar o excesso e a

habitualidade  na  realização  das  referidas  jornadas  extraordinárias,  em

descumprimento a legislação municipal (LC 053/1997, art. 94), que diz que o serviço

extraordinário  somente  será  permitido  para  atender  situações  excepcionais  e

temporárias e limita a realização de horas extras em 02 horas diárias e em 180 dias

no ano, que corresponde a 360 horas extras no ano.

Quanto a excepcionalidade e temporariedade, não se mostra em momento algum a

caraterização  de  tal  situação.  Conforme  consta  nos  atestados  de  exercício,  a

quantidade de horas extras atribuída a cada servidor é apenas numérica (ex. 20, 30

ou  40  horas  extras  mensais),  não  consta  em  que  dia  foi  prestado  o  serviço

extraordinário, de que horas até que horas, a justificativa ou motivação, nada além

da quantidade de horas mensais.

O  excesso  e  a  habitualidade  também  denotam  que  as  horas  extras  atestadas

mensalmente aos servidores, em tese, não correspondem a realidade, em alguns

casos foram pagas 40 horas extras todo mês, o que não é possível que ocorra com

tamanha exatidão e pontualidade, o servidor não entra e sai do serviço em hora

exata todos os dias.
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Cumpre  observar  que  a  habitual  realização  de  horas  extras  desrespeita  aos

princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, tendo em vista que a

mão de obra prestada através de trabalho extraordinário é mais onerosa do que

aquela prestada em regime de jornada normal,  sendo acrescido 50%. É preciso

observar ainda que tal situação contraria o disposto na própria legislação municipal,

demonstrando deficiência no planejamento e na gestão dos recursos humanos. A

falta de controle evidencia inefetividade do serviço público.

Quanto  ao  gasto  total  com  horas  extras  no  período  apurado,  temos  com  as

informações da tabela 1, que o Fundo Municipal de Saúde teve um gasto de R$

1.103.816,51 (um milhão, cento e três mil, oitocentos e dezesseis reais), tão elevado

quanto o gasto da Administração Geral,  que foi  de R$ 1.271.753,68 (um milhão,

duzentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais).

Considerando que a Administração Geral teve, no período apurado, uma média de

1.850 servidores e o Fundo Municipal de Saúde em torno de 450 servidores, chama

muita  a  atenção  o  fato  de  que  ambos  apresentem um gasto  com horas  extras

equivalentes, sendo que no primeiro semestre de 2016 o Fundo Municipal de Saúde

apresentou um gasto superior ao da Administração Geral, que foi de R$ 301.854,98

(trezentos e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), enquanto no FMS foi de

R$ 324.603,00 (trezentos e vinte quatro mil, seiscentos e três reais). 

Conforme  mostra  a  tabela  1,  o  impacto  das  horas  extras  no  total  da  folha  de

pagamento da Administração Geral foi de 1,56%, enquanto no Fundo Municipal de

Saúde foi de 4,52%. Nesse caso, o Fundo Municipal de Saúde merece uma atenção

especial quanto a fiscalização da prestação de serviço extraordinário, visto que está

desproporcional,  quando  comparado  a  Administração  Geral.  Na  verdade,  ambos

merecem  atenção  quanto  a  regularização  e  normatização  dos  procedimentos

adotados  para  realização  e  pagamento  de  horas  extras,  o  Fundo  Municipal  de

Saúde se destaca pela desproporcionalidade no montante apurado.
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Tabela 1:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL

JANEIRO/2015 A JUNHO/2016 JANEIRO/2015 A JUNHO/2016

2015 HORA EXTRA TOTAL DA FOLHA % 2015 HORA EXTRA TOTAL DA FOLHA %

JAN R$ 46.109,96 R$ 1.047.180,67 4,40% JAN R$ 98.080,83 R$ 3.292.027,07 2,98%

FEV R$ 85.837,36 R$ 1.092.978,17 7,85% FEV R$ 102.339,51 R$ 2.837.682,87 3,61%

MAR R$ 76.462,77 R$ 1.156.479,46 6,61% MAR R$ 110.309,11 R$ 3.304.526,40 3,34%

ABR R$ 75.520,01 R$ 1.199.086,09 6,30% ABR R$ 93.263,90 R$ 3.891.635,61 2,40%

MAI R$ 64.066,58 R$ 1.204.064,40 5,32% MAI R$ 75.853,31 R$ 3.760.140,99 2,02%

JUN R$ 68.625,39 R$ 1.246.469,26 5,51% JUN R$ 68.688,24 R$ 3.987.023,29 1,72%

Subtotal R$ 416.622,07 R$ 6.946.258,05 6,00% Subtotal R$ 548.534,90 R$ 21.073.036,23 2,60%

JUL R$ 68.154,58 R$ 1.216.359,83 5,60% JUL R$ 63.900,61 R$ 4.179.710,46 1,53%

AGO R$ 60.819,65 R$ 1.384.503,39 4,39% AGO R$ 66.813,20 R$ 5.601.315,72 1,19%

SET R$ 65.070,91 R$ 1.296.508,66 5,02% SET R$ 82.862,97 R$ 4.219.536,46 1,96%

OUT R$ 62.417,54 R$ 1.319.221,59 4,73% OUT R$ 76.643,15 R$ 4.493.020,53 1,71%

NOV R$ 56.908,21 R$ 1.268.716,65 4,49% NOV R$ 72.983,62 R$ 4.345.484,16 1,68%

DEZ R$ 49.220,55 R$ 3.172.141,39 1,55% DEZ R$ 58.160,25 R$ 10.499.213,05 0,55%

Subtotal R$ 362.591,44 R$ 9.657.451,51 3,75% Subtotal R$ 421.363,80 R$ 33.338.280,38 1,26%

2016 HORA EXTRA TOTAL DA FOLHA % 2016 HORA EXTRA TOTAL DA FOLHA %

JAN R$ 59.553,38 R$ 1.294.369,41 4,60% JAN R$ 61.580,70 R$ 4.744.644,58 1,30%

FEV R$ 86.783,00 R$ 1.327.024,71 6,54% FEV R$ 80.890,15 R$ 4.392.357,01 1,84%

MAR R$ 67.944,59 R$ 1.396.318,96 4,87% MAR R$ 49.145,71 R$ 4.497.740,53 1,09%

ABR R$ 66.293,36 R$ 1.555.567,43 4,26% ABR R$ 32.693,71 R$ 4.592.923,71 0,71%

MAI R$ 20.832,39 R$ 1.115.111,67 1,87% MAI R$ 33.105,36 R$ 4.337.136,80 0,76%

JUN R$ 23.196,28 R$ 1.112.136,59 2,09% JUN R$ 44.439,35 R$ 4.433.663,62 0,75%

Subtotal R$ 324.603,00 R$ 7.800.528,77 4,16% Subtotal R$ 301.854,98 R$ 26.998.466,25 1,12%

TOTAL R$ 1.103.816,51 R$ 17.457.980,28 6,32% TOTAL R$ 723.218,78 R$ 81.409.782,86 0,89%

Total de horas extras pagas no período apurado: R$ 2.375.570,19

A tabela  1  também  mostra  grande  oscilação  no  comportamento  da  folha,  com

declinação para menos, ou seja, houve uma redução no pagamento de horas extras

no período apurado, porém, com um controle eficiente e rigoroso na realização das

horas extras, a tendência é reduzir ainda mais para atender a legislação municipal,
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quando se fala em “situações excepcionais e temporárias” e também para a redução

de despesas com pessoal, considerando a crise financeira pela qual o país passa,

com efeitos no Município de Marataízes.

Ao avaliarmos a tabela 1 por semestre, notamos que a média de gasto com horas

extras no período apurado para o 1º, 2º e 3º semestres do FMS foi de R$ 69,4 mil,

R$ 60,4 mil e R$ 54,1 mil, respectivamente, enquanto na Administração Geral foi de

R$ 91,4 mil, R$ 70,2 mil e R$ 50,3 mil, respectivamente. Assim, é possível identificar

uma queda considerável  no pagamento de horas extras na Administração Geral,

porém, o FMS termina o período com uma média maior que a Administração Geral.

Assim, temos na tabela 2 as seguintes informações:

Tabela 2:

Fundo Municipal de Saúde Administração Geral

Período
apurado

Média  de
gasto  com
horas extras

Média  de
número  de
servidores

Período
apurado

Média  de
gasto  com
horas extras

Média  de
número  de
servidores

1º SEMESTRE
(JAN a JUN/2015)

R$ 69,4 mil 433 1º SEMESTRE
(JAN a JUN/2015)

R$ 91,4 1.568

2º SEMESTRE
(JUL a DEZ/2015)

R$ 60,4 mil 482 2º SEMESTRE
(JUL a DEZ/2015)

R$ 70,2 1.853

3º SEMESTRE
(JAN a JUN/2016)

R$ 54,1 mil 484 3º SEMESTRE
(JAN a JUN/2016)

R$ 50,3 1.918

Vê-se também que houve um aumento no número de servidores ao passo que o

pagamento  de  horas  extras  diminuiu,  sobretudo  na  Administração  Geral,  o  que

significa que medidas já adotadas pelo município tem surtido efeito positivo, sendo

interessante  intensificação  dessas  medidas  e  adoção  de  outras  novas,

principalmente  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  onde  a  queda  não  foi  tão

significativa e o gasto com horas extras passou a ser maior que o da Administração

Geral, como já foi observado.

Quanto ao Decreto-E nº 487/2016, de suspensão da realização de horas extras,

analisando os relatórios mensais de pagamento, compilados na tabela 1, podemos

ver que, no montante, as despesas com horas extras foram reduzidas no período de

vigência  (abril  e  maio/2016),  mas  ainda  assim  foram  bastante  expressivas,  R$

87.125,75 (oitenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais) para a Secretaria Municipal
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de Saúde e R$ 65.799,07 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais)

para a Administração Geral.  Porém, no artigo 5º do Decreto-E nº 478/2016 ficou

claro que a compensação das horas extras realizadas não poderia ser convertida em

pecúnia, restando caraterizado o descumprimento do referido decreto.

Veremos a seguir as tabelas 3 e 4, onde foram extraídas amostras dos relatórios de

pagamento  de  horas  extras,  sendo  selecionados  32  de  340  servidores  da

Administração Geral e 11 de 66 servidores da Secretaria Municipal de Saúde, onde

foi  identificado  o  pagamento  de  horas  extras  com  excesso  e  habitualidade,

contrariamente  ao  que  diz  respeito  a  legislação  quanto  a  excepcionalidade  e

temporariedade, e acima dos limites estabelecidos (LC 053/1997, art. 94), ou seja,

houve pagamento de horas extras acima de 02 horas diárias (considerando os dias

úteis do mês) e, em alguns casos, também excedendo ao limite de 180 dias por ano.

Com exceção dos locais que funcionam em regime de plantão (Pronto Atendimento

Municipal - SEMUS, por exemplo), os demais não costumam funcionar aos sábados,

domingos e feriados, então, em um mês com 20 dias úteis, o número máximo de

horas extras possíveis pela lei é de 40 horas. Se considerarmos o mês de fevereiro

com uma média de 17 dias úteis, não é possível, por força da LC 053/1997, que se

faça 40 horas extras neste mês.  Assim, verificam-se inúmeras impropriedades no

período apurado (tabelas 3 e 4).

Quanto  a  excepcionalidade  e  temporariedade,  em  específico,  observou-se  que

houve pagamento fixo de 40 (quarenta) horas extras por até 12 meses consecutivos,

durante o exercício de 2015. Foram 12 meses pagando exatamente 40 horas extras

mensais  para  o  mesmo  servidor),  em  descumprimento  aos  limites  legais

supracitados.

Os  números  em  destaque  nas  tabelas  3  e  4  evidenciam  as  impropriedades

levantadas. Em uma amostragem com 32 servidores da Administração Geral, pelo

menos 15 deles apresentam algum tipo de impropriedade. Já no fundo Municipal de

Saúde,  entre  11  servidores  selecionados,  pelos  04  deles  apresentam

impropriedades.
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Foi publicada recentemente, em 30 de agosto de 2016, a Instrução Normativa SSP

nº 006/2016, que dispõe sobre o controle e frequência dos servidores no âmbito da

Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  também foram instalados  sistemas  de  registro

eletrônico de ponto em todas as unidades pertencentes à Secretaria Municipal de

Saúde,  no  entanto,  ainda  não  foi  possível  medir  os  benefícios  das  medidas

adotadas.  Espera-se  que  os  efeitos  sejam positivos,  que  diagnóstico  mensal  de

horas  trabalhadas,  extras  ou  não,  seja  o  mais  real  possível  O mesmo deve  se

estender  a toda Administração Municipal,  sendo uma das formas de controle  da

jornada extraordinária.

2.1 Observações

 O art. 7º, inciso XVI, da Constituição da República  diz que são direitos dos

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua

condição social: remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,

em cinquenta por cento à do normal, sendo que o § 3º, do art. 39, também da

Carta Magna, estende aos servidores públicos os direitos elencados.

 Conforme a LC 053/1997, o pagamento de horas extras está condicionado a

caracterização de uma determinada situação,  que deve ser  excepcional  e

temporária e, ainda, o pagamento e/ou a realização das horas extras está

limitado a 2 horas diárias e 180 dias no ano.

 A LC 053/1997 ainda diz  que é competência do chefe do Poder Executivo

conceder gratificação por prestação de serviço extraordinário.

 A LC 053/1997 também diz que as horas extras  são devidas somente aos

servidores efetivos. Nos documentos examinados não foi possível aferir  se

houve  pagamento  de  horas  extras  a  servidores  efetivos  que  estejam

ocupando cargo comissionado.

 Em 23 de fevereiro de 2016 foi instituído no Município o chamado “banco de

horas”, através do Decreto-E nº 478 e no artigo 5º diz que “as horas extras
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deverão  ser  compensadas  dentro  do  ano  em que  foram realizadas,  não

permitindo a sua conversão em pecúnia, ainda que não compensadas no

ano”.

 Também foi publicado, em 31 de março de 2016, o Decreto-E nº 487, que

dispôs sobre a suspensão da realização de horas extras por 90 (noventa)

dias, sendo revogado em 30 de maio de 2016, por meio do Decreto-E nº 495,

o  decreto  ficou  vigente  de  31/03/2016  a  30/05/2016.  As  horas  extras

eventualmente realizadas neste período deveriam ter sido compensadas por

meio do banco de horas.

 No período apurado (janeiro/2016 a junho/2015), foi identificado o pagamento

de horas extras, em muitos casos, com excesso e habitualidade e acima dos

limites  estabelecidos,  em  descumprimento  a  legislação  municipal  (LC

053/1997),  ou seja,  houve pagamento de horas extras acima de 02 horas

diárias e, em alguns casos, também excedendo ao limite de 180 dias por ano;

 Ainda quanto a excepcionalidade e temporariedade, observou-se que houve

pagamento fixo de 40 (quarenta) horas extras por até 12 meses consecutivos,

durante o exercício de 2015. Foram 12 meses pagando exatamente 40 horas

extras  mensais  para  o  mesmo  servidor),  em  descumprimento  aos  limites

legais supracitados.

 Não foi observado, no período apurado, apresentação de justificativas pelo

gestor  que  comprovassem  a  real  necessidade  do  serviço  ou  que

caracterizassem situações excepcionais  e temporárias  e onde constassem

informações suficientes para sua autorização.

 Também não foi observada autorização do Chefe do Executivo Municipal para

a realização das horas extras.

 Foi constatada, além da ausência de justificativas para a realização de horas

extras, a falta de formalização nos controles para solicitação de horas extras,
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acarretando  dificuldade  em  averiguar  se  as  horas  extras  realizadas

decorreram da real necessidade do serviço e se de fato foram prestadas.

 Na  documentação  analisada,  a  princípio,  não  foram  identificados  critérios

para  a  realização  de  horas  extras,  sendo  que  todos  podem  se  dispor  a

realizá-las.  Tal  situação  evidencia  a  ausência  de  planejamento  quanto  à

realização  das  jornadas  extraordinárias,  proporcionando  situações  de

excessivos dispêndios a título de pagamento de horas extras.

 Foram extraídos dos relatórios amostras aleatórias para verificação. Nessa

amostragem,  foram  selecionados  32  (trinta  e  dois)  servidores  para  a

administração geral, já na Saúde, foram selecionados 11 (onze) servidores,

onde foi  possível  constatar o excesso e a habitualidade no pagamento de

horas extras, bem como o descumprimento dos limites legais.

 As horas extras foram atestadas mensalmente pelos Secretários das pastas,

quando  do  encaminhamento  do  atestado  de  exercício  para  o  setor  de

Recursos Humanos, que fez os pagamentos com base nesses atestados e

somente neles (conforme análise por amostragem), onde consta apenas a

quantidades de horas extras a serem pagas.

 Os controles internos adotados no que tange a realização e ao pagamento de

horas são precários e não há, ainda, nenhuma instrução normativa no setor

de  Recursos  Humanos  para  direcionar  o  procedimento,  com  exceção  da

Secretaria Municipal de Saúde, que normatizou recentemente o sistema de

registro de ponto eletrônico, que está em fase de implantação.

2.2 Recomendações

 Recomendamos que a Administração Municipal adote controles efetivos para

identificar a necessidade do serviço, vinculando a autorização de horas extras

à formalização das justificativas por parte de cada Secretaria Municipal. Para

maior  eficácia  do  controle  adotado,  recomenda-se  que  as  justificativas
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apresentadas sejam fundamentadas e detalhem a rotina de trabalho a ser

executada pelo servidor no período de jornada extraordinária e por que não

podem ser realizadas na jornada normal de trabalho, sugerindo-se a adoção

de um modelo padronizado de formulário, onde conste, pelo menos, horário

de início  e  fim da jornada  normal  de  trabalho,  horário  de  início  e  fim da

jornada extraordinária,  justificativa para cada dia de jornada extraordinária,

autorização do Secretário  da  pasta e autorização do Chefe  do Executivo,

conforme LC 053/1997, art. 86, parágrafo único.

 Recomendamos a implantação do sistema de registro eletrônico de ponto em

toda a Administração Municipal, a exemplo do que vem sendo implantado na

Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo critérios rigorosos de utilização

do mesmo.

 Recomendamos a fixação de limite de valor para pagamento de horas extras

por Secretaria para cada exercício financeiro,  com informações suficientes

para se ter uma projeção das despesas orçamentárias, e que cada Secretaria

administre de forma eficiente os recursos disponíveis para este fim, caso seja

necessário, levando em consideração a crise financeira que assola o país e,

por  conseguinte,  os  municípios  e  observando  sempre  o  princípio  da

economicidade  e  a  condição  de  excepcionalidade  e  temporariedade.  Os

critérios utilizados na fixação dos limites de horas extras devem levar  em

consideração o  que preconiza  a  legislação municipal,  sobretudo quanto  a

excepcionalidade e temporariedade, com o objetivo de dar transparência às

ações da administração quanto ao uso racional dos recursos orçamentários e

de se obter uma maior eficácia dos controles sobre o pagamento das horas

extras em decorrência da necessidade do serviço, mostrando alinhamento da

administração com as ações de planejamento e as boas práticas da gestão

pública.

 Recomendamos que se aprimore a rotina de acompanhamento periódico do

pagamento de horas extras, a fim de se obter parâmetros para tomada de
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decisões, planejamento de ações futuras e controle de gastos com pessoal,

bem atualização dos procedimentos e normas adotados.

 Recomendamos a elaboração de instrução normativa, com o apoio técnico

deste  Órgão  de  Controle  Interno,  englobando  todo  o  procedimento  de

realização e pagamento de horas extras, sem prejuízo das demais instruções

normativas pendentes de edição e publicação.

 Recomendamos, por fim, que seja instaurado processo de Tomada de Contas

Especial  para  apuração  dos  valores  que  estão  sujeitos  à  devolução,

promovendo-se  o  devido  acerto  financeiro,  considerando  que  houve

pagamento  de  horas  extras  acima  dos  limites  estabelecidos  pela  LC

053/1997, houve excesso e habitualidade no pagamento e, ainda, o houve

pagamento de horas extras no período de vigência do Decreto-E nº 487/2016,

garantindo-se aos envolvidos o devido processo legal.

Prazo para atendimento às recomendações: 30 dias corridos.

3. CONCLUSÃO

A  inspeção  realizada  teve  por  finalidade  principal  expressar  a  opinião  da

Controladoria  do Município,  sob o foco operacional  e  de conformidade, a fim de

verificar se todos os requisitos legais necessários à eficácia dos atos administrativos

foram observados e a eficiência dos controles internos adotados.

Em geral, os controles internos referentes aos processos de pagamento de horas

extras  merecem  uma  atenção  especial  por  parte  do  gestor,  sendo  de  ampla

importância  para  a  regularidade  do  procedimento  a  adoção  de  controles  mais

específicos e mais rigorosos na realização e pagamento das horas extras.
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Independente  das  recomendações  que  serão  objeto  de  monitoramento  pela

Secretaria Municipal de Controle Interno, cabe à Administração Municipal, a análise

de cada item destacado neste Relatório, sendo que, o acatamento das sugestões

constitui interesse exclusivo da gestão, exceto nos casos em que houver risco de

dano ao erário, quando este Controle Interno deve atuar em conjunto com o Tribunal

de Contas do Estado.

Por fim, a Controladoria Interna agradece ao gestor e aos demais servidores pela

disponibilidade dos materiais requisitados e se coloca a disposição para esclarecer

quaisquer dúvidas acerca deste relatório, visando, sobretudo, o fortalecimento dos

controles internos do município.

Assim, enviamos o relatório para que sejam tomadas as providências necessárias

ao atendimento às recomendações indicadas.

Marataízes/ES, 10 de outubro de 2016.

Renata de Oliveira Lino

Controladora Municipal


