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INTRODUÇÃO 

 

Em atendimento à determinação contida na Deliberação TCE/RJ nº 278, de 24 de 

agosto de 2017 e na Resolução CGE nº 55, de 31 de março de 2020, apresentamos os 

resultados dos exames realizados na Prestação de Contas Anual da Gestão – PCA, do 

exercício de 2019, da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE. 

 

Ressaltamos que a CGE não foi selecionada para constituir e encaminhar a PCA 

para a Egrégia Corte para fins de instrução e julgamento, conforme dispõe a Portaria SGE 

nº 10, de 04/12/2019, da Secretária-Geral de Controle Externo – SGE, do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ. 

 

O escopo do nosso trabalho foi definido pelos itens que compõem o Modelo 3A 

da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, contemplando: 

 

1. Atos de Gestão 

2. Gestão do Planejamento Orçamentário 

3. Gestão Orçamentária 

4. Gestão Financeira 

5. Gestão Contábil-Patrimonial 

6. Gestão Previdenciária 

7. Controles internos 

 



 

 

As páginas seguintes deste Relatório mostrarão os achados decorrentes dos exames 

por nós realizados, com as correspondentes recomendações. 

 

 

1 ATOS DE GESTÃO 

 

1.1 Natureza Jurídica e do Negócio 

 

A Controladoria Geral do Estado foi criada por intermédio da Lei n.º 7.989 de 14 

de junho de 2018, tendo como missão a coordenação e definição de diretrizes gerais de 

controle interno.  

 

O Controle Interno do Estado compreende o plano de organização e todos os 

métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, 

desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, 

objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas e fiscais prescritas, 

verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.  

 

Uma das responsabilidades da CGE consiste em coordenar e supervisionar, no 

âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

as macrofunções de Auditoria Governamental, Ouvidoria, Transparência e 

Corregedoria. 

 

Auditoria Governamental: tem por finalidade avaliar os controles internos e 

gerenciar os riscos corporativos dos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à economicidade, eficácia, 

eficiência e efetividade; assim como orientar e acompanhar a gestão governamental, 

desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.  

 

Ouvidoria: tem por finalidade fomentar o controle social e a participação 

popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de manifestações do cidadão 

sobre os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos.  



 

 

Transparência: tem por finalidade fomentar o controle social e a participação 

popular, por meio da definição de mecanismos que contribuam para a acessibilidade, 

clareza e integridade das informações disponibilizadas à sociedade.  

 

Corregedoria: tem por finalidade prevenir e apurar os ilícitos disciplinares 

praticados no âmbito da Administração Pública, e promover a responsabilização 

administrativa de pessoa jurídica pela prática de atos lesivos à Administração Pública e 

negociar os acordos de leniência previstos na Lei nº 12.846/2013.  

 

No exercício de 2019 foi publicado o Decreto nº 46.590, de 27 de fevereiro de 

2019, alterando a sua estrutura organizacional, ficando a CGE assim subdividida: 

 

➢ Gabinete da Controladoria Geral do Estado; 

 

➢ Auditoria Geral do Estado; 

 

➢ Ouvidoria e Transparência Geral do Estado; 

 

➢ Corregedoria Geral do Estado; e  

 

➢ Subcontroladoria Geral do Estado. 

 

Além dessa estrutura a CGE também conta com o Conselho Superior de 

Controle Interno – COSCIERJ, que é um órgão de decisão colegiada, direcionador das 

atividades da CGE, com as funções precípuas de estabelecimento de diretrizes gerais e 

de avaliação do desempenho. 

 

Em atendimento ao artigo 10 e incisos da Deliberação TCE nº 278/2017, constam 

na PCA o Cadastro dos Responsáveis que atuaram na CGE em 2019, onde verificamos 

que o modelo 1 – Cadastro dos Responsáveis, está de acordo com a Deliberação, tendo 

sido os Servidores devidamente designados. Entretanto, constatamos algumas 

inconsistências, conforme mencionamos a seguir.  

 



 

 

CADASTROS DOS RESPONSÁVEIS 
 

DOCUMENTO SEI 3675659 

RESPONSÁVEL INCONSISTÊNCIA 

Superintendente de 

Administração e 

Finanças 

Alexandre da Rocha Correa – A data da publicação do ato de designação está 
errada. A data correta é 01/01/2019, conforme publicação no DOERJ, 

apresentado no Documento SEI 3676049. Não consta o Ato da Resolução de 

delegação de competência, conforme publicação no DOERJ, apresentado no 

Documento SEI 3677645. 

Diretor Geral de 

Administração e 

Finanças 

Eduardo Andrade Cavalcanti de Albuquerque – A data da publicação do ato 

está errada. A data correta é 14/03/2019, conforme publicação no DOERJ, 

apresentado no Documento SEI 3677218. Não consta o Ato da Resolução da 

delegação de Competência, conforme publicação no DOERJ, apresentado no 

Documento SEI 3677720. 

 

André Luiz Gomes de Oliveira – Ausência do Ato da Resolução da delegação 

de competência, conforme publicação no DOERJ, apresentado no Documento 
SEI 3677763. 

 

RECOMENDAMOS observar o correto preenchimento nos campos previstos 

no Modelo 1 – Cadastro dos Responsáveis.  

 

 

1.2 Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE/RJ e pela Unidade 

Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores 

 

Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE, tendo em vista que esta iniciou suas atividades em 14/06/2018, não 

tendo recebido, ainda, recomendação em sua Prestação de Contas Anual – PCA, 

referente ao exercício anterior.  

 

 

1.3 Manutenção da documentação no arquivo dos Órgãos ou Entidades de 

origem  

 

Os artigos 12 e 13 da Deliberação nº 278/2017, determina que a Administração 

Pública mantenha arquivados pelo prazo de 5 anos na Unidade, a contar do exercício 

subsequente, os documentos inerentes ao controle dos Bens Patrimoniais, 

Almoxarifado, Tesouraria, Transferências Financeiras, referentes aos convênios e 

auxílios e Subvenções, podendo ser requisitada para encaminhamento ou exame “in 

loco” quando da realização de auditorias. 



 

 

1.3.1 Prestação de Contas de Bens Patrimoniais e em Almoxarifado 

 

 A documentação referente a prestação de contas de Bens Patrimoniais e Bens em 

Almoxarifado serão abordados nos itens 5.7 e 5.8 deste Relatório de Auditoria.  

 

 

1.3.2 Prestação de Contas de Tesouraria 

 

 Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE, tendo em vista não constar em seu organograma a existência de 

Tesouraria. 

 

 

1.3.3 Transferência Financeira, Auxílios, subvenções e Termo de colaboração 

 

Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE, considerando que no exercício de 2019, não houve transferências 

financeiras referentes a Auxílios e Subvenções concedidas por meio de termo de 

colaboração e fomento, nem transferências concedidas por intermédio de convênios.  

 

 

1.4 Documentos Integrantes da PCA - compatibilidade com a Deliberação 

TCE/RJ nº 278/2017 

 

Esta Equipe de Auditoria analisou a Prestação de Contas Anual – PCA do 

exercício de 2019, encaminhada, em 31/03/2020, pelo Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI, por intermédio do Processo nº SEI 32.0001/000070/2020. 

 

Após análise no presente administrativo verificamos que a PCA foi encaminhada 

dentro do prazo legal previsto na legislação e encontra-se instruída com os documentos 

relacionados no Anexo I da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017. 

 



 

 

2 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

 

2.1 Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA e Lei Orçamentária 

Anual – LOA 

 

 Com a publicação da Lei nº 7.211 de 18 de janeiro de 2016, foi instituído o 

Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro – PPA para o período de 2016-2019, o 

qual foi revisado pela Lei nº 8.270 de 27 de dezembro de 2018. 

 

 A CGE foi contemplada com o Programa nº 0432 – Controle Interno 

Transparente, que tem como objetivo institucionalizar o sistema de controle interno no 

Governo do Estado do Rio de Janeiro conforme estabelecido na Constituição Estadual, 

aprimorando a atividade de auditoria interna, implementando as atividades de ouvidoria 

e correição e aproximando os cidadãos do Estado, por meio de políticas de controle 

social, transparência governamental e de acesso à informação. 

 

 No quadro a seguir está demonstrado a execução das metas físicas e financeiras 

previstas neste Programa nº 0432 no PPA: 

 

PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO - META FÍSICA DA AÇÃO 

PROGRAMA AÇÃO 

META FÍSICA 
PREVISTA NO 

PPA  
(EM UNIDADES) 

(A) 

META FÍSICA 
ADEQUADA 

PREVISTA NA LOA 
(EM UNIDADES) 

(B) 

META FÍSICA 
REALIZADA NO 
EXERCÍCIO (EM 
UNIDADES) (C) 

% DE EXECUÇÃO 
DO 

PLANEJAMENTO  
(D = C / A) 

% DE 
EXECUÇÃO 

DA LOA 
(E = B / A) 

432 

5582 473 362 1254 265% 77% 

5583 161 81 259,3 161% 50% 

5584 242,5 241 883,7 364% 99% 
 Fonte: SIPLAG 

 

A seguir demonstraremos as metas físicas realizadas por produtos no exercício 

de 2019, conforme informações obtidas no Sistema de Inteligência em Planejamento e 

Gestão – SIPLAG. 

 



 

 

 

ACÃO 5582 - FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 

PRODUTO 
META 

PREVISTA 

META 
ADEQUADA 

LOA 

META 
REALIZADA NO 

EXERCÍCIO 

6463 – Instrum. normat. c/ diretrizes de gov. e contr. interno public. 1,00 1,00 0,00 

6464 - Palno Anual de Auditoria Interno Avaliado 70,00 25,00 0,00 

6465 - Controle Interno do órgão/entidade avaliado 70,00 70,00 85,00 

6466 - Diagnóstico de perfil das auditorias internas elaborado 70,00 25,00 44,00 

6467 - Governança da Empresa Estatal monitorada 16,00 16,00 0,00 

6468 - Relatório Anual de Auditoria emitido 30,00 25,00 16,00 

6469 - Órgão/Entidade c/ gestão baseada em riscos implementada 16,00 0,00 0,00 

4750 - Servidor público capacitado 200,00 200,00 1.008,00 

7173 - Auditoria em temática realizada - - 83,00 

7174 - Auditoria em contrato realizada - - 18,00 

TOTAL 473,00 362,00 1.254,00 
Fonte: SIPLAG 

 

Finalidade: Aperfeiçoar o marco regulatório das auditorias internas da Administração 

Pública Estadual e qualificar os auditores internos da Auditoria Geral do Estado e dos 

órgãos e entidades para atuarem de modo a agregarem valor à gestão dos órgãos e 

entidades. 

 

 

ACÃO 5583 - APROXIMAÇÃO DOS CIDADÃOS COM O ESTADO 

PRODUTO 
META 

PREVISTA 

META 
ADEQUADA 

LOA 

META 
REALIZADA 

NO EXERCÍCIO 

6470 - Sistema estadual de Ouvidorias Públicas implementado 0,70 0,70 0,70 

6471 - Ouvidoria eletrônica implantada 0,50 0,50 1,00 

6472 - Órgão/Entidade com carta de serviços ao Cidadão adotada 50,00 20,00 13,00 

6473 - Ouvidoria Ativa realizada 2,00 2,00 5,10 

6474 - Relatório Escala da Transparência divulgado 1,00 1,00 3,00 

6475 - Portal da Transparência aprimorado 0,50 0,50 0,20 

6476 - Portal de dados abertos operacionalizado 0,30 0,30 0,30 

6477 - Relatório estatístico da Ouvidoria divulgado 6,00 6,00 6,00 

4750 - Servidor Público capacitado 100,00 50,00 230,00 

Total 161,00 81,00 259,30 
    Fonte: SIPLAG 



 

 

Finalidade: Fortalecer a política de controle social, transparência governamental e de 

acesso à informação e garantir que os órgãos e entidades do Poder Executivo utilizem 

metodologias padronizadas e sistemas que proporcionem condições para a transparência 

da gestão estadual e o exercício do controle social.  

 

 

ACÃO 5584 - MECANISMOS DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E PUNIÇÃO EM PROL DO ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO 

PRODUTO 
META 

PREVISTA 

META 
ADEQUADA 

LOA 

META 
REALIZADA 

NO 
EXERCÍCIO 

6478 - Sistema de correição do Poder Executivo instituído 1,00 0,00 1,00 

6479 - Canal de apuração de denúncias instituído 0,50 0,00 1,00 

6480 - Sist. de Declaração de Integridade do servidor-SISPATRI implantado 1,00 1,00 1,00 

6481 - Órgão/Entid. integrado ao Sist. de Declaração de Integridade-SISPATRI 70,00 70,00 140,70 

6482 - Avaliação da integridade da Pessoa Jurídica realizada 70,00 70,00 140,00 

4750 - Servidor público capacitado 100,00 100,00 600,00 

Total 242,50 241,00 883,70 
Fonte: SIPLAG 

 

Finalidade: Fomentar a atuação célere e efetiva dos órgãos e entidades diante de atos 

de corrupção envolvendo Servidores e pessoas jurídicas. 

 

 

Dos quadros das ações realizadas extraídas do Sistema de Inteligência e 

Planejamento e Gestão – SIPLAG, demonstrados anteriormente, podemos concluir que 

as metas físicas previstas, em sua maioria, foram cumpridas.  

 

Ressaltamos que as execuções das metas financeiras estão demonstradas no item 

3.2 deste Relatório de Auditoria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 Realização da receita em relação à prevista 

 

Considerando o Demonstrativo da Receita, Documento SEI 3645726, 

apresentado no Processo da PCA nº SEI 320001/000070/2020, e a consulta ao SIAFE-

Rio, constatamos que não houve receita prevista para o exercício de 2019, tendo em 

vista que a Controladoria Geral do Estado – CGE, é custeada pela Fonte 100 do Tesouro 

Estadual, portanto este assunto, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ  

nº 278/2017, não se aplica à CGE. 

 

Os recursos para o custeio da CGE, em 2019, tiveram origem na Nota de Dotação 

Orçamentária no montante de R$ 82.641.460,00, conforme a Lei nº 8.270, de 27 de 

dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro 

para o exercício financeiro de 2019. 

 

O quadro a seguir demonstra as movimentações ocorridas no exercício: 

 

NOTA DE DOTAÇÃO Nº 2019ND0001 R$ 

DOTAÇÃO INICIAL 82.641.460,00 

Anulação da dotação  677.100,00 

Cancelamento de Dotação -895.111,22 

DOTAÇÃO ATUALIZADA 82.423.448,78 

Destaque Concedido -76.808,02 

Bloqueio de Crédito 
-15.974.138,64 

SALDO DISPONÍVEL  66.372.502,12 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Execução Orçamentária da Despesa 

 

 O Orçamento inicial da CGE, instituído pela Lei nº 8.271, de 27 de dezembro de 

2018, fixou a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, 

no montante de R$ 82.641.460,00, entretanto, no decorrer do processo da gestão 

orçamentária este foi alterado para R$ 82.423.448,78. 

 

Considerando as informações previstas na Lei de Orçamento bem como do 

Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - 

SIAFE-Rio, o orçamento, no exercício, foi executado da seguinte forma: 

 

Em Reais 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019 

PTRES PROJ/ATIV 

DOTAÇÃO DESPESA 

INICIAL ATUALIZADA AUTORIZADA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 

2660 Pessoal e Encargos 79.470.408,00 79.470.408,00 65.507.657,40 65.507.657,40 65.507.657,40 61.526.553,06 

.0016 Desp. Fin. de caráter obrig. - Juros e Enc. da Dívida 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 Manut  Ativid  Operacionais / Administrativas 2.632.349,00 2.512.829,82 794.374,15 794.374,15 794.374,15 146.329,51 

.0467 Despesas Obrigatórias de Caráter Primário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 Prest. Serv. entre Órgãos Est./Aquis. Comb. e Lubrif. 139.368,00 139.368,00 6.339,47 6.339,47 6.339,47 3.355,39 

8021 Pagamento de Desp. c/ Serviços de Utilidade Públ. 156.335,00 134.650,98 00,00 0,00 0,00 0,00 

5584 Fortalecim. Mecanismo Prevenção Detecção Punição Ant 70.000,00 70.000,00 21.236,44 21.236,44 21.236,44 12.347,79 

5582 Fortalecim. Ativ Auditoria Interna na Administr. Estadual 85.000,00 85.000,00 29.785,76 29.785,76 29.785,76 27.385,76 

5583 Aproximação do Estado com o Cidadão 70.000,00 70.000,00 13.108,90 13.108,90 13.108,90 13.108,90 

SUBTOTAL (1) 82.641.460,00 82.500.256,80 66.372.502,12 66.372.502,12 66.372.502,12 61.729.080,41 

Descentralização de Creditos Recebidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descentralização de créditos Concedidos  (*) 0,00 -76.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL] (2) 0,00 -76.808,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (1+2) 82.641.460,00 82.423.448,78 66.372.502,12 66.372.502,12 66.372.502,12 61.729.080,41 
 

(*) A Descentralização de Créditos Concedidos será abordado no item 3.7 deste Relatório de Auditoria em atendimento ao Modelo 3A do TCE/RJ 

 

 

 Da análise do quadro apresentado, verificamos que: 

 



 

 

• Os valores apresentados no exercício guardam conformidade com o 

Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa e do Balanço Orçamentário, 

constantes na Prestação de Contas Anual – PCA, conforme Documentos SEI 3647396, e 

SEI 3648091; 

 

• Como se observa no quadro anterior as despesas autorizadas no exercício para 

empenhamento foram no valor de R$ 66.372.502,12, considerando que houve um 

contingenciamento por ato administrativo no valor de R$ 15.974.138,64, conforme 

lançamento no SIAFE-Rio, na conta 6.2.2.1.2.01.00; 

 

• As despesas com o programa de trabalho “Pessoal e Encargos Sociais”, no total 

de R$ 65.507.657,40, corresponde a 98,70% do total da despesa empenhada de R$ 

66.372.502,12; 

 

• O programa de trabalho “Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade 

Pública” não foi empenhado no exercício, sendo descentralizado para a UG 200900 – 

SUBFIN/SEFAZ, o valor de R$ 26.483,48, sendo executado 24,48% do orçamento 

autorizado; e 

 

• Considerando que o programa de trabalho “Pessoal e Encargos Sociais”, teve o 

maior percentual empenhado, esta Equipe de Auditoria realizou, por amostragem, 

análises nesta rubrica, que serão abordadas no item 7 deste Relatório de Auditoria.  

 

 

3.3  Execução de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA 

 

 Com o objetivo de verificar se a CGE, adotou os procedimentos previstos no art. 

3º do Decreto n.º 46.654, de 10 de maio de 2019, bem como no art. 37 da Lei Federal  

nº 4.320/64, verificamos em consulta ao SIAFE-Rio que no exercício de 2019, a CGE 

empenhou, liquidou e pagou despesas, no valor de R$ 207.727,30 e R$ 5.000,00, 

referentes a “Pessoal e Encargos” e “Fornecedores e Credores”, respectivamente. 

 

 



 

 

Em reais 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

EMPENHADO 
VALOR 

LIQUIDADO 
VALOR 
PAGO 

SALDO A 
PAGAR 

Pessoal 207.409,37 207.409,37 138.894,90 68.514,47 

INSS – RGPS 317,93 317,93 317,93 0,00 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

TOTAL 212.727,30 212.727,30 144.212,83 68.514,47 

 

Constatamos no SIAFE-Rio que todos os empenhos e pagamentos foram 

realizados em ordem cronológica em conformidade com os padrões legais e infra legais, 

restando somente o saldo a pagar no valor de R$ 68.514,47, registrado na conta 

“211.12.01.03” que se refere a despesa dos salários dos meses de outubro, novembro e 

dezembro e do 13º salário do exercício de 2018, do pessoal cedido a CGE pelo Novo 

DEGASE.  

 

 Como evento subsequente, em consulta no SIAFE-Rio/2020 realizada em 

10/08/2020, constatamos que o valor de R$ 68.514,47, foi pago através da OB  

nº 2020OB00354, de 27/07/2020. 

 

 

3.4  Execução de Despesas de Exercícios Anteriores no exercício seguinte 

 

 Com o objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos previstos no 

Decreto nº 46.654/2019 e na Lei Federal nº 4.320/64, constatamos no SIAFE-Rio que 

no exercício de 2020, a CGE empenhou, liquidou e pagou despesas do exercício de 

2019 no valor de R$ 137.388,40, referente a “Pessoal e Encargos”. 

 

 Em reais  

DESCRIÇÃO 
VALOR 

EMPENHADO 
VALOR 

LIQUIDADO 
VALOR 
PAGO 

Pessoal requisitado de outros Órgãos - Inter União 60.275,70 60.275,70 60.275,70 

Pessoal Civil RPPS - Salários, Remunerações e Benefícios 66.389,12 66.389,12 66.389,12 

Pessoal Requisitado da Educação - Intra DEC. 42.791/11 10.723,58 10.723,58 10.723,58 

TOTAL 137.388,40 137.388,40 137.388,40 

 

 



 

 

3.5  Execução e inscrição de Restos a Pagar Não Processados a Liquidar 

 

Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE no exercício de 2019, considerando que em consulta ao SIAFE-Rio em 

15/07/2020, verificamos que não houve saldo na conta de “Restos a Pagar Não 

Processados a Liquidar”, como demonstrado no Anexo II apresentado no Documento 

SEI 3648091. 

 

 

3.6 Alterações Orçamentárias ocorridas no Exercício 

 

As alterações ocorridas no Orçamento da CGE estão consoantes com a Lei  

nº 8.271/2018, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado do Rio de Janeiro para 

o exercício financeiro de 2019, sendo demonstradas no item 3.1 deste Relatório de 

Auditoria, bem como apresentada nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

em seu item 4.1 (Doc. SEI nº.3985156) estando as mesmas em conformidade com as 

legislações vigentes. 

 

 

3.7 Descentralizações de Créditos Concedidos 

 

A CGE concedeu no exercício de 2019, descentralizações de créditos no valor de 

R$ 76.808,02, para execução dos seguintes Projetos/Atividades: 

 

  Em Reais  

UNIDADE GESTORA 
EXECUTANTE 

PROGRAMA DE TRABALHO 
DESPESA 

AUTORIZADA EMPENHADA LIQUIDADA 

200900 - Subsecretaria de 
Finanças - SUBFIN/SEFAZ 8021 

0412200028021 - Pag. de 
Desp c/ Serv de Utilid Pública 26.483,48 26.483,48 26.483,48 

210100 – Subsecr. Estado da 
Casa Civil e Governanç-SECCG 2016 

0412200022016 - Manut 
Ativid Oper / Admin 6.956,66 6.956,66 6.956,66 

210600 – Subsecr. Militar da 
Casa Civil - SUBSECMCC  2016 

0412200022016 - Manut 
Ativid Oper/Admin 43.367,88 43.367,88 43.367,88 

TOTAL 76.808,02 76.808,02 76.808,02 

 



 

 

Os valores descentralizados foram para realizar despesas com telefonia, 

passagens aéreas e locação de veículo, respectivamente.  

 

No intuito de verificar se os órgãos executantes prestaram contas dos créditos, 

encaminhamos em 08/05/2020, correspondência eletrônica solicitando à Assessoria de 

Planejamento e Gestão - ASPEG, informações sobre as referidas prestações de contas, 

tendo em vista que de acordo com os artigos 12 e 13 do Decreto nº 42.436, de 30 de 

abril de 2010, e com o art. 5º e seu § único da Instrução Normativa AGE nº 24, de 10 de 

setembro de 2013, alterada pelas Instruções Normativas AGE nº 25, de 31 de janeiro de 

2014 e nº 27, de 14 de abril de 2014, os órgãos e entidades deverão apresentar a 

prestação de contas final dos recursos por eles recebidos. 

 

 Em resposta a nossa solicitação, a ASPEG, em 14/05/2020 mencionou que não 

houve prestação de contas e que realizou levantamento de todos os processos de 

descentralizações de recursos orçamentários no exercício de 2019 para a cobrança às 

Unidades Gestoras Executantes, visando a regularização das devidas prestações de 

contas.  

 

Posteriormente, a ASPEG encaminhou a esta Assessoria de Controle Interno – 

ASCIN, os Processos nos SEI-12/0001/004194/2020, SEI-12/0001/003733/2020 e    

SEI-390001/000218/2020, das prestações de contas das descentralizações de crédito, 

encaminhadas pelos órgãos executantes, e que após nossa análise constatamos os 

achados descritos a seguir: 

 

 

Processo no SEI-12/0001/004194/2020 – Foi emitido o Parecer com 

Regularidade por esta Equipe de Auditoria, sem prejuízo das Recomendações a seguir:  

 

• À executante, para que futuras prestações de contas sejam encaminhadas dentro 

do prazo legal e com a cópia do Comunica, previstos no artigo 5º e no inciso XI do art. 

4º, ambos da Instrução Normativa nº 24/2013, respectivamente, no que couber, e, ainda, 

com o documento de comprovação da utilização da despesa. 

 

 



 

 

Processo no SEI-12/0001/003733/2020 – Foi emitido o Parecer com 

Regularidade por esta Equipe de Auditoria, sem prejuízo das Recomendações a seguir:  

 

• À Executante, para que as futuras prestações de contas sejam encaminhadas 

dentro do prazo legal, conforme previsto no artigo 5º da Instrução Normativa  

nº 24/2013, e, ainda, anexando todos os documentos previstos no art. 4º da IN AGE  

nº 24/2013; e  

 

• À CGE, para que em futuras elaborações de documentos observe a data da 

assinatura, a fim de que a mesma não seja anterior à data do documento.  

 

Processo nº SEI-39/0001/000218/2020 – Foi emitido o Parecer com 

Regularidade por esta Equipe de Auditoria, sem prejuízo das Recomendações a seguir:  

 

• À Executante, para que as futuras prestações de contas sejam encaminhadas 

dentro do prazo legal e com a cópia do Comunica, previstos no art. 5º e no inciso XI do 

art. 4º, ambos da Instrução Normativa AGE nº 24/2013, respectivamente, no que 

couber;  

 

• À Executante, anexar os comprovantes de autorizações previstas nas legislações; 

 

• À Executante, anexar a Nota de Descentralização de Crédito, conforme previsto 

no inciso IV do art. 4º da Instrução Normativa AGE º 24/2013, bem como a Nota de 

Empenho; e  

 

• Às Comissões de Fiscalização dos Contratos nomeadas pela CGE, maior atenção 

na atestação dos documentos. 

 

 

Quanto à prestação de contas da descentralização de crédito concedido à 

SEFAZ, mencionada no quadro anterior, não obtivemos resposta até o final de nossos 

trabalhos de auditoria, descumprindo assim o previsto nos artigos 12, 13 e 14 do 

Decreto nº 42.436/2010, os quais descrevemos a seguir: 



 

 

Decreto n.º 42.436/2010 

... 

Art. 12 – O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na 

forma estabelecida neste Decreto, ficará sujeito a apresentar prestação de contas 

final do total dos recursos recebidos (...) 

 

Art. 13 – Incumbe ao órgão ou entidade concedente decidir sobre a regularidade, ou 

não, da aplicação dos recursos transferidos, e, se extinto, ao seu sucessor. 

... 

 

Destacamos, ainda, as instruções normativas emitidas pela Auditoria Geral do 

Estado, conforme a seguir: 

 

IN AGE n.º 24/2013, alterada pela IN AGE n.º 27/2014 

... 

Art. 5º - A prestação de contas final deverá ser apresentada pela executante, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência da Resolução 

Conjunta ou Portaria da descentralização. 

 

Parágrafo único – O prazo para entrega da prestação de contas final à concedente 

nos casos de aquisição de combustível, de serviços de concessionárias, de 

comunicação social e de obras ou serviços de engenharia gerenciados pela EMOP 

será de até 180 (cento e oitenta) dias após o término da vigência da Resolução 

Conjunta ou Portaria da descentralização.  (grifo nosso) 

... 

 

Alertamos que a “omissão do dever de prestar contas” é requisito para abertura 

de tomada de contas prevista na IN AGE 24/2013, conforme destacamos a seguir: 

 

IN AGE 24/2013 

... 

Art. 7º Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo 

determinado ou se for constatada quaisquer impropriedades, quando da análise, 

deverá a concedente notificar, de imediato, a executante, a fim de, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de 

contas, cumprir a obrigação ou sanar as impropriedades.  

 

 

 



 

 

Redação dada à IN AGE 24/2013, pela IN AGE 25/2014 

... 

Art. 5º Os artigos 8º e 9º da IN AGE nº 24/2013 passam a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

Art. 8º Feita à notificação à executante, e exaurido o prazo estabelecido no artigo 7º 

desta Instrução Normativa, sem que as providências tenham sido cumpridas, o 

Ordenador de Despesas da concedente deverá solicitar à COSEA, ou órgão 

equivalente, que seja providenciada a instauração da tomada de contas.  

 

Art. 9º O processo de prestação de contas final ficará arquivado no órgão de origem 

à disposição dos órgãos de controle interno e externo para efeito de fiscalização e 

auditoria a qualquer tempo. 

 

Considerando que o prazo para apresentação da Descentralização do Crédito 

Concedido à SEFAZ venceu em 30/06/2020, e considerando ainda que não foram 

oferecidas justificativas para o não atendimento às nossas solicitações, a fim de que 

emitíssemos o Relatório de Auditoria de Descentralização de Crédito, este fato será 

motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria.  

 

RECOMENDAMOS efetuar a cobrança da prestação de contas final da 

totalidade dos recursos concedidos, bem como dos Relatórios Trimestrais, quando 

couber, e a partir do recebimento dos processos, observar o prazo de 60 dias para 

manifestação do Ordenador de Despesas quanto à regularidade ou não da aplicação dos 

recursos concedidos, conforme art. 6º da IN AGE nº 24/2013, alterada pela IN AGE  

nº 25/2014 e nº 27/2014. 

 

 

3.8 Pagamentos de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, 

realizações de obras e prestação de serviços 

 

Durante o exercício de 2019 verificamos que a CGE só contratou obrigações 

com fornecimento de bens e prestação de serviços, e apesar de cumprir a ordem 

cronológica de seus compromissos, esta Secretaria no exercício de 2019 foi custeada 

pela Fonte 100 do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, ou 

seja, dependeu da disponibilidade financeira daquela Secretaria que executou seus 

pagamentos. 



 

 

4 GESTÃO FINANCEIRA 

 

4.1 Ordens de Pagamentos Integradas ao SIAFE-Rio 

 

Esta Secretaria não realizou no exercício de 2019 pagamentos por ofício, 

atendendo os dispositivos legais do Decreto nº 45.526, de 28 de dezembro de 2015, 

portanto esse item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, 

não se aplica à CGE.  

 

 

4.2 Observância às rotinas relacionadas à Conta Única do Tesouro – CUTE 

 

Em consulta realizada no SIAFE-Rio, constatamos que a CGE cumpriu o que 

dispõe o Decreto nº 45.526/2015, bem como a Resolução nº 779, de 05 de agosto de 

2014, que dispõe sobre a operacionalização da Conta Única do Tesouro do Estado do 

Rio de Janeiro – CUTE, onde constamos que o saldo se encontra zerado em 31/12/2019. 

 

 

4.3 Contas Bancárias Integradas ao SIAFE-Rio 

 

O SIAFE-Rio apresenta 1 conta corrente na agência 6898-5 do Banco Bradesco, 

conta corrente 002-7- Conta Única, no exercício de 2019. 

 

A conta nº 3736-2 – conta D – Bradesco, Documento SEI 3876763, que de acordo 

com o Modelo 2 quadro 1, apresentado no Documento SEI 3876737 na PCA, não 

demonstrou movimentação e ainda na Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, 

apresentada no Modelo 4, Documento SEI 3876844, em sua Nota Explicativa nos 4, 5 e 6, 

é apontado que a conta corrente está sem movimentação desde a sua abertura até o dia 

31/12/2019. Ressaltamos que esta conta não está cadastrada no SIAFE-Rio, tendo em vista 

que a CGE no exercício de 2019 foi custeada pelo Tesouro. 

 

Como Evento subsequente verificamos que a conta nº 3736-2 – conta D – 

Bradesco foi cadastrada no SIAFE-Rio no exercício de 2020. 

 



 

 

4.4 Conciliações Bancárias 

 

Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE, considerando o Documento SEI 3875494 e considerando, também, a 

Declaração do Responsável pelo Setor Contábil no Modelo 4, Documento SEI 3876844, 

pelos motivos expostos no item 4.3. 

 

 

4.5 Caixa e Equivalentes de Caixa” e “Investimentos Temporários” 

 

 A conta bancária nº 3736-2 da agência 6898-5 do Banco Bradesco, Documento SEI  

3876763, não apresentou saldo em 31/12/2019, conforme Declaração do Responsável pelo 

Setor Contábil no Modelo 4, em suas Notas Explicativas, Documento SEI 3876844, 

portanto este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE. 

 

 

4.6 Gestão das Transferências Financeiras 

 

Este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE, considerando que em consulta ao SIAFE-Rio em 15/07/2020, 

constatamos que não houve Transferências Financeiras no exercício de 2019. 

 

 

4.7  Outras Informações de Natureza Financeira 

 

4.7.1 Adiantamentos 

 

No exercício de 2019 a CGE concedeu 8 adiantamentos para despesas miúdas de 

pronto pagamento no valor total de R$ 70.400,00, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

 

 

 



 

 

ADIANTAMENTOS 

PROCESSO VALOR 
LIMITE PARA 
APLICAÇÃO 

COMPROVAÇÃO 

PROCESSOS DATA LIMITE 

E-32/001/0119/19 8.800,00 20/04/2019 E-32/001/0000/19 19/05/2019 

E-32/001/0242/19 8.800,00 03/06/2019 NÃO COMPROVADO 02/07/2019 

E-32/001/0323/19 8.800,00 12/07/2019 32/001/397/2020 10/08/2019 

E-32/001/386/19 8.800,00 02/09/2019 NÃO COMPROVADO 01/10/2019 

E-32/001/543/19 8.800,00 22/11/2019 32/001/740/2019 21/12/2019 

E-32/001/0565/19 8.800,00 22/11/2019 NÃO COMPROVADO 21/12/2019 

E-32/001/0696/19 8.800,00 17/12/2019 NÃO COMPROVADO 06/01/2020 

E-32/001/0701/19 8.800,00 18/12/2019 NÃO COMPROVADO 06/01/2020 

 

Como observamos no quadro somente 3 responsáveis apresentaram as 

correspondentes prestações de contas, dentre as quais fizeram parte da nossa análise 

somente o Processo nº 32/001/740/2019, que nos foi encaminhado pelo Coordenador de 

Contabilidade, por meio eletrônico, em 13/08/2020.  

 

Destacamos, ainda, que os outros processos serão analisados quando os mesmos 

forem encaminhados a esta Assessoria de Controle Interno. 

 

Após análise, constatamos as seguintes situações: 

 

Processo nº 32/001/740/2019 

 

Esta prestação de contas foi apresentada à Diretoria Geral de Administração e 

Finanças - DGAF, em 14/01/2020, conforme fl. 62 do Processo em destaque, portanto, 

fora do prazo previsto no Art. 15 do Decreto nº 3.147, de 28 de abril de 1980.  

 

Constatamos nas notas fiscais, relacionadas a seguir, a menção, incorretamente, 

do endereço da CGE como Av. Alfred Agache 1 – Centro. 

 

 

 



 

 

PROCESSO Nº 32/001/740/2019 

NOTAS FISCAIS FORNECEDOR R$ PÁGINA 

11034 Supercópias Bureou e Serv. Ltda. 119,00 26 

41617 Weinstein Informática Ltda. 55,00 53 

41659 Weinstein Informática Ltda. 53,00 54 

2159 Gellim Rio 120 Gravações  Presentes 180,00 29 

2192 Gellim Rio 120 Gravações  Presentes 1.080,00 18 

1272 Israel Castro de Oliveira ME 465,00 36 

1279 Israel Castro de Oliveira ME 375,00 37 

 

 

Foram realizadas compras, para as quais não foram apresentadas justificativas da 

despesa, conforme se demonstra:  

 

• Confecção de 6 placas comemorativas – Nota Fiscal nº 2192, R$ 1.080,00,  

à fl. 18; 

 

• Aquisição de recarga para Bilhete Único – Recibo no valor de R$ 300,00, às fls. 

43 e 44 sem detalhamento da despesa; 

 

• Saque de R$ 800,00 - Nota Técnica, à fl. 14, sem informações quanto a 

justificativa, ao longo do Processo, das possíveis despesas a serem efetuadas com o 

valor sacado. 

 

• Compra de 6 camisetas polos bordadas – Notas Fiscais nos 1272 e 1279 nos 

valores de R$ 465,00 e R$ 375,00, às fls. 36 e 37, respectivamente; e 

 

• Compras de material de escritório – Notas Fiscais nos 4740 e 4743, às fls. 20, 21 

e 23, 24, nos valores de R$ 1.836,70 e 1.963,60, respectivamente. Todavia, não consta 

no Processo pesquisa de preço com pelo menos 3 empresas, a fim de se verificar a 

proposta mais vantajosa para a CGE. 

 

 



 

 

O comprovante de recolhimento do saldo do adiantamento foi efetuado em 

05/12/2019, no valor de R$ 987,88, conforme fl. 49, após o prazo de aplicação do 

adiantamento, que era de 22/11/2019, contrariando o inciso III do artigo 12 do Decreto 

nº 3.147/1980.  

 

Verifica-se, ainda, à fl. 48, a devolução da taxa bancária cobrada indevidamente 

pelo banco, no valor de R$ 2,96, em 10/12/2019. 

 

Cabe ressaltar que a prestação de contas, objeto deste Processo                               

nº E-32/001/740/2019 em destaque, foi aprovada, com ressalvas, pelo Ordenador de 

Despesas em 20/02/2020, conforme fl. 71. Esta aprovação ocorreu, porém após o prazo 

de 5 dias a contar do recebimento do Processo, em 04/02/2020, em desacordo com o 

parágrafo único do artigo 20 do Decreto 3.147/1980. 

 

A ausência da prestação de contas dos adiantamentos referentes aos Processos 

nºs E-32/001/0242/19, E-32/001/386/19, E-32/001/0565/19, E-32/001/0696/19, e         

E-32/001/0701/19 será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório. 

 

E, ainda, em relação ao único Processo que nos foi encaminhado para testes, 

Processo nº 32/001/740/2019, informamos que a execução de despesa sem prévia 

justificativa, a ausência de pesquisa de preços para adquirir itens para seu almoxarifado 

e a perda de prazo para apresentação à Diretoria Geral de Administração e Finanças 

ensejarão em RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

• Orientar aos futuros detentores de adiantamentos que apresentem a prestação de 

contas no prazo previsto no Art. 15 do Decreto nº 3.147/80, de 28 de abril de 1980; 

 

• Observar o corpo das notas fiscais emitidas em nome da CGE, no tocante ao 

nome e endereço, verificando a sua fidedignidade; 

 

• Incluir as justificativas para todas as aquisições por adiantamentos;  

 

• Ao realizar compra de materiais efetuar pesquisa de preços em 3 fornecedores.  



 

 

4.7.2 Créditos de Transferências a Receber 

 

 Esta conta no SIAFE-Rio, em 31/12/2019, apresenta o saldo de R$ 1.895.255,05 

referente a cessão de Servidores que estão pendentes de pagamentos, conforme se 

demonstra: 

 

 

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 

CONTA DESCRIÇÃO R$ 

112320901 Cessão de Servidores - INTRA OFSS -Dec. 32.532/02 1.555.233,17 

112330901 Cessão de Servidores - União - Dec. 32.532/02 85.285,80 

112350901 Cessão de Servidores - INTER OFSS- MUNICÍPIO - Dec. 32.532/02 254.736,08 

TOTAL 1.895.255,05 
SIAFE-Rio 

 

A conta nº “112320901 Cessão de Servidores INTRA OFSS”, no valor de  

R$ 1.555.233,17 está composta por valores a receber de diversos Órgãos Estaduais. 

 

A conta nº “112330901 Cessão de Servidores União”, no valor de R$ 85.285,80 

está composta por valores a receber do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

referentes aos meses de julho a dezembro de 2019. 

 

E, finalmente, a conta nº “112320901 Cessão de Servidores INTER OFSS”, no 

valor de R$ 254.736,08, está composta por valores a receber de alguns Municípios do 

Estado do Rio de Janeiro, referentes aos Servidores da CGE a eles cedidos. 

 

Como evento subsequente, em consulta ao SIAFE-Rio em 18/08/2020, 

constatamos que a conta “Créditos de Transferências a Receber’ apresenta os seguintes 

saldos:  

 

 

 

 



 

 

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 

CONTA DESCRIÇÃO 
SALDO EM 

31/12/2019 
R$ 

SALDO EM 
18/08/2020 

R$ 

112320901 Cessão de Servidores - INTRA OFSS 1.555.233,17 1.579.154,34 

112330901 Cessão de Servidores – União 85.285,80 33.414,91 

112340901 Cessão de Servidores - INTER OFSS ESTADO - 23.126,39 

112350901 Cessão de Servidores - INTER OFSS- MUNICÍPIO 254.736,08 254.736,08 

TOTAL 1.895.255,05 1.890.431,72 
SIAFE-Rio 

 

Em relação à conta nº “112320901 - Cessão de Servidores INTRA OFSS”, 

constatamos que foi ressarcido, pela Secretaria de Estado de Transporte, o valor de     

R$ 17.463,22, tendo, ainda, sido registrado o montante de R$ 41.384,39, referente a 

novos créditos a receber da Secretaria de Estado de Educação e da Procuradoria Geral 

do Estado. 

 

A conta nº “112330901 - Cessão de Servidores União” recebeu R$ 85.285,80 

referentes a novos créditos relativos aos meses de julho de 2019 a dezembro de 2019, do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2, que continua apresentando pendência 

quanto aos seguintes ressarcimentos:  

 

CESSÃO DE SERVIDORES À UNIÃO 

ÓRGÃOS MESES PENDENTES DE PAGAMENTO 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2 Jan/2020 até Abril de 2020 e 11 dias de maio de 2020 

Ministério da Saúde Jun/2020 e jul/2020 

 

Verificamos, ainda, que não houve registro no SIAFE-Rio do valor a receber da 

ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR, do Gabinete de Intervenção Federal e ainda do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, apesar de terem havido 

Servidores cedidos a esses órgãos. 

 

 



 

 

O saldo da conta nº “112340901 Cessão de Servidores - INTER OFSS Estado 

Dec. 32.532/02” se refere à cobrança de Servidor cedido ao Governo do Estado do 

Paraná correspondente ao mês de julho de 2020, o qual não foi pago até nossos 

levantamentos efetuados em.18/08/2020. Ademais, constatamos ainda, que não foram 

registrados no SIAFE-Rio o valor a receber referente ao período de 09/09/2019 até 

31/12/2019.  

 

A conta nº “112350901 Cessão de Servidores INTER OFSS- MUNICÍPIO” 

continua com o saldo pendente de recebimento referente aos meses demonstrados a 

seguir: 

 

CESSÃO DE SERVIDORES À MUNICÍPIOS 

ÓRGÃOS MESES PENDENTES DE RECEBIMENTO 

Petrópolis out/2018 até mar/2019 

Barra Mansa out /2018 até mar/2019 

Quissamã jul/2019 até out/2019 

Macaé jul/2019 até set/2019 

 

Observamos, ainda, que, conforme demonstrado no item 7.30 deste Relatório, 

existem situações que já foram motivos de recomendações no exercício de 2019 e 

permanecem pendentes de regularização.  

 

Diante do exposto e considerando que a conta “Créditos de Transferências a 

Receber” apresenta valor expressivo e pendências desde o exercício de 2018, 

RECOMENDAMOS: 

 

• Envidar esforços na reiteração das cobranças aos Órgãos/Entidades Estaduais, 

União e Municípios que ainda se encontram pendentes de ressarcimento a CGE; e 

 

• Realizar análise das contas que estão há mais de um exercício pendentes de 

recebimento e proceder a reclassificação desses valores inscritos no Ativo Circulante 

para o Ativo Não Circulante, que é composto por bens e direitos realizáveis após doze 

meses da data das demonstrações contábeis, bem como atualizar os registros contábeis 

com todos os ressarcimentos a receber, conforme citações no item 7.30 deste Relatório. 



 

 

4.7.3 Consignações 

 

O saldo desta conta no Balancete em 31/12/2019, no valor de R$ 1.400.204,53, está 

assim demonstrada: 

 

CONSIGNAÇÕES 

DESCRIÇÃO R$ 

RPPS – Retenções sobre vencimentos e vantagens 403.770,45 

INSS 20.416,80 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF 775.367,16 

Pensão Alimentícia 41.416,78 

Retenções – entidades representativas de classes 8.502,09 

Retenções – empréstimos e financiamentos 140.334,95 

Retenções de direitos de terceiros 1.600,00 

Outras consignações a favor dos Estados e Municípios 241,00 

RJPREV – Servidores Ativos/Participantes 7.265,09 

Outros Consignatários 1.290,21 

TOTAL 1.400.204,53 

 

Como evento subsequente, em consulta ao SIAFE-Rio em 03/08/2020, 

verificamos que, todas as contas foram pagas no exercício de 2020, com exceção da conta 

“Outros Consignatários” no valor de R$ 1.290,21. 

 

Sendo assim, RECOMENDAMOS a sua regularização. 

 

 

5 – GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL 

 

5.1  Restos a Pagar não Processados em Liquidação e Restos a Pagar Inscritos em 

Exercícios Anteriores 

 

5.1.1 Restos a Pagar não Processados em Liquidação 

 

  Em consulta ao SIAFE-Rio em 15/07/2020 e ao Anexo 10 apresentado nesta 

PCA, Documento SEI 3921564 verificamos que no exercício de 2019 não houve saldo 

na conta de “Restos a Pagar não Processados em liquidação”, portanto este item, 

determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não se aplica à CGE.  



 

 

5.1.2 Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores 

 

O saldo de “Restos a Pagar Inscritos em Exercício Anterior” refere-se a despesa 

com “Pessoal e Encargos”, apresentando um saldo inicial de R$ 3.705.196,74, o qual 

verificamos no SIAFE-Rio e no Documento SEI 3648091, apresentado nesta PCA, que 

foram pagos no exercício de 2019. 

 

 

5.1.3 Restos a Pagar Processados 

 

O saldo da conta “Restos a Pagar Processados” em 31/12/2019 no Balancete é de  

R$ 4.643.421,71, e teve a seguinte composição: 

 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

DESCRIÇÃO R$ 

RIOPREVIDÊNCIA 770.539,45 

FUNDO DO PLANO PREVID DO ERJ 37.255,43 

SEEDUC 6.133,86 

DEGASE 120.418,63 

PRODERJ 1.730,00 

FOLHA DE PAGTOS 2.849.944,21 

SUP. REG DA POLICIA FEDERAL 75.800,36 

TRIVALE ADM LTDA. 2.984,08 

ARTEBELUM CAPAC. PROFISSIONAL 8.888,65 

CONTROL. GERAL DA UNIÃO – CGU 68.771,32 

P&P TURISMO EIRELI 3.821,31 

SANRITA COM. E SERV LTDA. 6.010,50 

LIDER NOTEBOOK COM. E SERV LTDA. 632.078,40 

QUALITECK RJ TECN. INFORMATICA 3.560,00 

RJPREV 6.797,93 

CROSSOVER TREINAMENTOS LTDA. 2.400,00 

INSS 45.443,15 

EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TEL. -ECT 844,43 

TOTAL 4.643.421,71 
                   

SIAFE-Rio 



 

 

Como evento subsequente, em consulta ao SIAFE-Rio, em 30/07/2019, 

verificamos que estes registros em Restos a Pagar foram pagos após a devida liquidação, e 

verificamos também que não ocorreram cancelamentos de Restos a Pagar Processados. 

 

Apesar dos esforços da CGE na programação de seus pagamentos em ordem 

cronológica de exigibilidades, constatamos a impossibilidade de realização, tendo em vista 

que a CGE no exercício de 2019 foi custeada pela Fonte 100 do Tesouro Estadual da 

SEFAZ. 

 

 

5.2  Créditos Inscritos em Dívida Ativa 

 

Em consulta ao SIAFE-Rio em 15/07/2020, verificamos que a CGE não 

contabilizou valores na conta “Créditos Inscritos em Dívida Ativa” no exercício de 2019, 

portanto este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não 

se aplica à CGE. 

 

 

5.3  Registro Patrimonial decorrente de Despesas de Exercícios Anteriores –DEA 

 

 No exercício de 2019 não houve registro patrimonial decorrente de Despesas de 

exercícios Anteriores –DEA, portanto neste item, determinado pelo Modelo 3A da 

Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não se aplica à CGE. 

 

 

5.4 Irregularidade em Apuração  

 

Em consulta ao SIAFE-Rio em 15/07/2020, verificamos que a CGE não 

contabilizou valores nesta conta, portanto este item, determinado pelo Modelo 3A da 

Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, não se aplica à CGE. 

 



 

 

5.5 Créditos por Danos ao Patrimônio 

 

Conforme demonstrado na PCA, Documento SEI 3876865, a CGE não realizou 

lançamentos na conta “Créditos por Danos ao Patrimônio”, e ainda em consulta ao SIAFE-

Rio, em 15/07/2020, esta equipe de auditoria verificou que a CGE não contabilizou valores 

na referida conta, portanto este item, determinado pelo Modelo 3A da Deliberação TCE/RJ 

nº 278/2017, não se aplica à CGE. 

 

 

5.6 Ajuste de Exercícios Anteriores 

 

O saldo desta conta no Balanço Patrimonial em 31/12/2019 é de R$ 1.043.901,00, 

e assim se compõe: 

 

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

CONTA Nº R$ 

237110301 -143.894,90 

237120301 863.997,73 

237130301 -317,93 

237150301 324.116,10 

TOTAL 1.043.901,00 

 

 

Esta conta de Ajuste de Exercícios Anteriores pertence ao Patrimônio Líquido e 

os valores nela contabilizados referem-se a despesas de exercícios anteriores que não 

foram processadas na época própria.  

 

A maior parte dos registros trata de Despesa de Pessoal e de Direitos a Receber 

referentes a cessão de Servidores. 

 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, os 

ajustes de exercícios anteriores devem ser evidenciados em notas explicativas. 



 

 

Consta no item 4.4 Balanço Patrimonial nas Notas Explicativas, Documento SEI 

3985156 desta PCA, a demonstração do Saldo Patrimonial do Exercício na qual esta 

conta está inserida em sua composição, entretanto a mesma não foi detalhada 

individualmente, conforme determina o MCASP. 

 

RECOMENDAMOS que na próxima Prestação de Contas Anual seja 

discriminado os Ajustes de Exercícios Anteriores em Notas Explicativas. 

 

 

5.7 Bens Móveis e Imóveis  

 

Este item tem como objetivo avaliar a conformidade dos controles contábeis e 

administrativos relacionados à gestão de bens móveis, aferir a maturidade dos controles 

internos no contexto da gestão patrimonial e monitorar o trabalho de levantamento dos 

controles internos, relacionados à gestão de bens móveis. 

 

Ressaltamos que esta CGE não tem Imóvel registrado em seu patrimônio. 

 

5.7.1 Prestação de Contas de Bens Patrimoniais  

 

Conforme o Balancete do exercício de 2019, o Imobilizado apresentou o saldo de 

R$ 748.215,56, a seguir demonstrado:  

 

IMOBILIZADO 

CONTA DESCRIÇÃO R$ 

123110106 Aparelhos e Utensílios Domésticos 87,27 

123110115 Máquinas e Equipamentos Energéticos 172,20 

123110117 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 3.397,00 

123110118 Equipamentos e Materiais de Processamento de Dados 668.500,08 

123110119 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios 145,64 

123110123 Mobiliário em Geral 69.888,09 

123110126 Veículos Diversos 445,58 

123119912 Bens Obsoletos ou Imprestáveis 5.579,70 

TOTAL 748.215,56 



 

 

Foi encaminhada a esta equipe de auditoria em 17/07/2020, o Processo de 

prestação de contas de Bens Patrimoniais da CGE, nº SEI-320001/001181/2020, onde 

verificamos que a prestação foi organizada de acordo com os modelos previstos na 

Instrução Normativa AGE nº 41, de 26 de dezembro de 2017. Contudo, não foi 

observado os preceitos previstos na Deliberação TCE nº 278/2017, que determina os 

anexos relativos à apresentação da documentação da prestação de contas de Bens 

Patrimoniais. 

 

Após analisarmos a documentação do Processo de prestação de contas de Bens 

Patrimoniais da CGE, nº SEI-320001/001181/2020, anteriormente mencionado, 

apuramos os seguintes achados: 

 

. A composição do Imobilizado da CGE advém de transferências e doações de diversos 

Órgãos da Administração Pública Estadual, conforme informações do responsável pelos 

Bens Patrimoniais no Documento SEI 4771048. Entretanto, não foi anexado ao Processo, 

qualquer Termo de Doação. 

 

. O inventário de Bens Móveis em 31/12/2019, no valor de R$ 69.334,59, apresentado no 

Anexo IV da IN AGE nº 41/2017, Documento SEI 4743425, não guarda paridade com o 

saldo contábil de R$ 748.215,56, apresentando uma diferença de  

R$ 678.880,97, conforme a seguir: 

 

Em Reais 

BENS PATRIMONIAIS – COMPARATIVO BALANCELE x INVENTÁRIO 

CONTA CONTÁBIL 
BALANCETE EM 

31/12/2019 

INVENTÁRIO ANEXO 
IV DA IN 41/2017 
EM 31/12/2019 

DIFERENÇA 

123110106 87,27 432,13 -344,86 

123110115 172,20 172,20 0,00 

123110117 3.397,00 2.500,00 897,00 

123110118 668.500,08 39.531,10 628.968,98 

123110119 145,64 1.383,45 -1.237,81 

123110123 69.888,09 24.870,13 45.017,96 

123110126 445,58 445,58 0,00 

123119912 5.579,70 0,00 5.579,70 

TOTAL 748.215,56 69.334,59 678.880,97 



 

 

. Esta diferença foi mencionada pelo responsável pelos Bens Patrimoniais no 

Documento SEI 6223559, conforme descrito a seguir: 

 

... 

 

A diferença entre o saldo constante na contabilidade (R$748.215,56) e o saldo 

constante nos registros patrimoniais (R$69.334,59) que totaliza R$678.880,97 se 

justifica da seguinte forma:    

 

A diferença negativa de R$344,86 trata-se de bens da conta contábil 123110106 que 

se encontram em processo de baixa, foram transferidos para a conta contábil 

123119912 e compõe o saldo da conta no valor de R$5.579,70, conforme PA E-

32/001/326/2019. 

 

A diferença positiva no valor de R$897,00 na conta contábil 123110117 refere-se à 

incorporação de 03(três) headset, patrimônio n.º 475, 476 e 477 que foram incluídos 

na contabilidade por meio da Nota Patrimonial n.º 2019NP00200, de 30/12/19 (fl. 13 

do PA E-32/001/692/2019).              

 

A diferença positiva no valor de R$628.968,98 na conta contábil 123110118 é 

decorrente do seguinte: 

 

- Incorporação de 160 CPU e 160 monitores, no valor de R$632.078,40, 

patrimônio n.º 1578 à 1897 que foram incluídos na contabilidade por meio da 

Nota de Lançamento n.º 2019NL00398, de 27/12/2019, PA E-

32/001/014724/2019.  Tais bens foram recebidos e patrimoniados pela Comissão 

de Recebimento de Bens constituída pela PORTARIA CGE N.º 62, de 

26/12/2019 cujos trabalhos estão em fase de conclusão por meio do Processo 

Administrativo SEI-32/001/051956/2019.  

 

- Diferença de R$3.529,04 que trata-se de bens da conta contábil 123110118 que 

se encontram em processo de baixa, foram transferidos para a conta contábil 

123119912 e compõe o saldo da conta no valor de R$5.579,70, conforme PA E-

32/001/326/2019. 

 

- Diferença positiva no valor de R$419,62 na conta contábil 123110118 refere-se 

à incorporação de micros e monitores, patrimônio n.º 478 à 517 que não constam 

na relação elaborada e apresentada pela COPATRI, mas que foram incluídos na 

contabilidade por meio da Nota Patrimonial n.º 2019NP02261, de 13/11/2019 (fl. 

29 do PA E-32/001/693/2019).    



 

 

A diferença positiva no valor de R$45.017,96 na conta contábil 123110123 é 

decorrente do seguinte: 

 

- Incorporação de mesas e cadeiras, no valor de R$45.485,95, patrimônio n.º 

1431 à 1545 que não constam na relação elaborada e apresentada pela 

COPATRI, mas que foram incluídos na contabilidade por meio da Nota 

Patrimonial n.º 2019NP00224, de 29/11/2019, PA E-32/001/694/2019.     

 

- Diferença de R$467,99 que trata-se de bens da conta contábil 123110123 que 

se encontram em processo de baixa, foram transferidos para a conta contábil 

123119912 e compõe o saldo da conta no valor de R$5.579,70, conforme PA E-

32/001/326/2019.    

 

A diferença negativa de R$1.237,81 trata-se de bens da conta contábil 123110119 

que se encontram em processo de baixa, foram transferidos para a conta contábil 

123119912 e compõe o saldo da conta no valor de R$5.579,70, conforme PA E-

32/001/326/2019.     

 

. A diferença no valor de R$ 678.880,97, foi ratificada no Relatório do Responsável 

pelo Setor Contábil – Modelo 4, Documento 6566572 do Processo desta PCA, SEI-

320001/000070/2020. Consta, ainda, a menção à esta falta de paridade no despacho de 

encaminhamento do Processo de Prestação de Contas de Bens Patrimoniais nº SEI-

320001/001181/2020, Documento SEI 6285621. 

 

. Foi criada a Comissão de Vistoria e Baixa de Vida Útil de Bens Móveis, através da 

Resolução CGE nº 28 de 26/06/2019, onde constatou-se bens em péssimo estado de 

conservação, os quais foram transferidos em 21/11/2019 para a Conta Bens Obsoletos e 

Imprestáveis, no valor total de R$ 5.579,70, que fazem parte do Processo 

Administrativo nº E-32/001/326/2019, conforme informações prestadas pelo 

Coordenador de Contabilidade, no Documento SEI 4930273.  

 

. O inventário apresentado em 31/12/2019 não está demonstrando as subunidades na 

ordem sequencial e com os respectivos subtotais, conforme determina o parágrafo único do 

art. 52, do Decreto nº 46.223, de 24 de janeiro de 2018. Somente apresenta o somatório 

total do Bens Patrimoniais. 

 



 

 

. Os anexos apresentados nesta prestação de contas estão sem assinaturas, em função das 

justificativas do Coordenador de Patrimônio no Documento SEI 4771048 do Processo de 

prestação de contas de Bens Patrimoniais, a respeito das medidas de prevenção ao 

contágio decorrentes do “Novo Coronavírus” nos quais os Servidores estão exercendo 

suas funções laborais em trabalho remoto, o que afetou também o Anexo I da IN 

41/2017, que só foi apresentado pela Subunidade de Controle DGAF, o que não justifica, 

porém, a ausência da data de emissão dos documentos. 

 

. Não foi realizada a depreciação dos Bens Patrimoniais, contrariando o que dispõe o 

Inciso VIII, do art. 20, do Decreto nº 46.223/2018, bem como contrariando o previsto na 

Tabela de Vida Útil e Valor Residual, do Anexo I, da Portaria CGE nº 179, de 27 de 

março de 2014, alterada pela Portaria CGE nº 195, de 29 de janeiro de 2016.      

 

A ausência de paridade entre o saldo do Inventário de Bens Móveis e o saldo 

contábil ensejará em RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria.    

 

RECOMENDAMOS: 

 

• Nas futuras prestações de contas anexar todos os Termos de Doação, se for o 

caso; 

 

• Realizar os ajustes necessários nos Bens Patrimoniais para coincidir com o saldo 

contábil;  

 

• Providenciar a baixa dos Bens Obsoletos ou Imprestáveis do patrimônio da 

CGE, conforme orientações previstas no Decreto nº 46.223/2018; 

 

• Elaborar o Inventário de Bens Móveis ordenado, por subunidades e/ou unidades 

administrativas, com os respectivos subtotais, no qual deverá constar o somatório geral, 

conforme determina o parágrafo único do art. 52 e o inciso II do art. 57, do Decreto nº 

46.223/2018; 

 

• Providenciar as assinaturas dos anexos constantes na prestação de contas; 



 

 

• Contabilizar as depreciações conforme determina o Decreto  

nº 46.223/2018 e os anexos da Portaria CGE nº 179/2014, alterada pela Portaria CGE 

195/2016, e também, quanto aos bens recebidos em doação, onde deverão ser 

submetidos a laudo de avaliação para posterior depreciação, conforme previsto no artigo 

7º da Portaria CGE nº 179/2014 e suas alterações; e 

 

• E por fim, adotar os modelos e anexos estabelecidos pela Deliberação TCE  

nº 278/2017 e ainda manter arquivados os documentos referentes a prestação de contas 

pelo prazo de 5 anos, a contar do encerramento do exercício de competência, conforme 

previsto na referida Deliberação. 

 

 

5.8 Estoques   

 

O saldo desta conta no Balanço Patrimonial no exercício de 2019 é de              

R$ 32.339,00. 

 

Segundo informações do responsável pela contabilidade da CGE, em sua Nota 

Explicativa nº 3, apresentada no Modelo 4, conforme Documento SEI 3876844, o Setor 

de Almoxarifado não foi criado no âmbito desta Secretaria até 31/12/2019. 

 

Em 25/05/2020 solicitamos à Diretoria Geral de Administração e Finanças, via 

correspondência eletrônica, a prestação de contas do Almoxarifado da CGE. Reiteramos 

nossa solicitação em 10/07/2020, porém até o final de nossos trabalhos não obtivemos a 

resposta. 

 

A ausência da prestação de contas dos Bens em Almoxarifado está em desacordo 

com o art. 12 da Deliberação TCE nº 278/17 e com o parágrafo único do art. 2º da 

Instrução Normativa AGE nº 42, de 26 de dezembro de 2017, que estabelece normas de 

organização da documentação relativa à gestão dos bens em almoxarifado dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual. 

 

Alertamos, ainda, o que dispõe o art. 3º da Instrução Normativa AGE nº 

42/2017: 



 

 

Instrução Normativa AGE nº 42/2017, art. 3º: 

... 

Art. 3º Na hipótese de impropriedade detectada na gestão dos bens em almoxarifado, 

deverão ser adotados os procedimentos previstos na legislação vigente para apuração 

da responsabilidade. 

... 

 

Informamos também, que a prestação de contas de Bens em Almoxarifado 

independe de ato de nomeação de um responsável, devendo esta ser realizada pelo 

gestor na sua ausência, para atender a Deliberação TCE nº 278/2017, devendo 

permanecer arquivada no Órgão durante 5 anos, a contar do exercício seguinte ao de 

competência a disposição do TCE-RJ.  

 

A não apresentação da prestação de contas dos Bens em Almoxarifado ensejará 

em RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria.  

 

Como evento subsequente, em 10/08/2020, através da Portaria CGE SEI nº 75, 

de 05 de agosto de 2020, foi nomeado o responsável pelos Bens em Almoxarifado da 

Diretoria Geral de Administração e Finanças da CGE, o Servidor Sr. Murilo César Luiz 

Alves. 

 

 

6 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

6.1 Contribuições Previdênciárias RPPS e RGPS – Servidores e Patronal 

 

As contribuições previdenciárias dos Servidores e patronal foram recolhidas e 

repassadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de 

Previdência Social –RPPS, conforme Documentos SEI 3900852 e 3900840, apresentados 

nesta PCA. 

 

De acordo com as informações apresentadas no Diagnóstico Fiscal na Receita 

Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitido em 20/08/2020, não foram 

detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 



 

 

7 – CONTROLES INTERNOS 

 

Esta Assessoria de Controle Interno, realizou ao longo do exercício de 2019 

diversos testes de auditoria, em sua maioria voltados para as despesas de pessoal, que 

representa a maior parcela das despesas da CGE. 

 

À época, foram emitidos diversos Relatórios de Auditoria, os quais foram 

encaminhados ao Controlador Geral do Estado daquela gestão.  

 

Descreveremos a seguir estes testes de auditoria, os resultados obtidos e os 

correspondentes eventos subsequentes. 

 

 

7.1 Servidores da CGE cedidos aos Poderes da Administração Pública da União, 

de outros Estados, do Distrito Federal e de Municípios, para o exercício de 

cargos em comissão ou função de confiança não equiparados 

hierarquicamente, no mínimo, ao cargo de Subsecretário de Estado, 

contrariando a determinação do §3º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013 

 

O §3º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013 determina que as cessões dos Servidores 

devem ocorrer, exclusivamente, para o exercício de cargos em comissão ou função de 

confiança equiparados hierarquicamente, no mínimo, ao cargo de Subsecretário de 

Estado, ressalvadas as situações amparadas por leis específicas. 

 

Nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2019 realizamos testes de 

auditoria a fim de verificar se esta determinação estava sendo cumprida, quando apuramos 

a cessão dos 5 Servidores descritos a seguir, irregulares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIDORES CEDIDOS PARA OUTRAS ESFERAS 

ID ÓRGÃO CESSIONÁRIO 
CARGO NO ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO 

CARGO EQUIVALENTE 
A SUBSECRETÁRIO 

ESTADUAL 

******** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 

MANSA 
GERENTE FINANCEIRA NÃO 

******** PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI SEM CARGO NÃO 

******** ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR SEM CARGO NÃO 

******** 
GABINETE DE INTERVENÇÃO 

FEDERAL 

COORDENADOR GERAL DE 
ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
NÃO 

******** 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
NOSSA CIRCULARIZAÇÃO NÃO FOI RESPONDIDA 

 

Como evento subsequente, verificamos que após relatarmos estas irregularidades 

ao Gestor, à época, e auxiliá-lo com a emissão de Ofícios para os correspondentes Órgãos 

cessionários, foi possível observar as seguintes alterações na cessão dos Servidores. 

 

. Servidor ID ******** - cessão permaneceu irregular até 27/02/2019, quando retornou 

para a CGE. 

 

. Servidor ID ******** - cessão permaneceu irregular até 05/02/2019, quando retornou 

para a CGE. 

 

. Servidor ID ******** - cessão permaneceu irregular até 31/01/2019, quando retornou 

para a CGE. 

 

. Servidor ID ******** - cessão permaneceu até 30/06/2019 de acordo com a 

excepcionalidade prevista no §3º do art. 15º, o qual define que sejam ressalvadas as 

situações amparadas por leis específicas, fato que alcança o Decreto nº 9.288/2018, que 

regulamentou a intervenção federal, prevista em legislação específica. 

 

. Servidor ID ******** - não nos foi possível avaliar, visto que não obtivemos respostas 

às nossas circularizações, à época, até que em 13/02/2019 o Servidor retornou à CGE. 

 

Ainda como evento subsequente, verificamos que atualmente, em agosto de 

2020, a CGE dispõe dos seguintes Servidores cedidos à Órgãos fora da Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro: 



 

 

 

SERVIDORES CEDIDOS PARA OUTRAS ESFERAS EM AGOSTO DE 2020 

ID ÓRGÃO CESSIONÁRIO 
CARGO NO ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO 
EQUIVALENTE A 
SUBSECRETÁRIO 

******** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUISSAMÃ 
SECRETÁRIA MUNICIPAL 

DE FAZENDA 
SIM 

******** 
EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA 

URBANA DE NOVA IGUAÇU 
PRESIDENTE SIM 

******** 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

DO PARANÁ 
CHEFE DE GABINETE NÃO 

******** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PETRÓPOLIS 
CONTROLADOR GERAL SIM 

 

Pelo quadro anterior, verifica-se que a cessão do Servidor ID 19432160 está em 

desacordo com as determinações do §3º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para cumprir as determinações sobre 

as cessões de Servidores da CGE, firmadas pela Lei n º 6.601/2013. 

 

 

7.2 Servidores da CGE com menos de 5 anos de exercício na carreira, que se 

encontravam cedidos, contrariando a determinação do §1º do art. 15º da Lei 

nº 6.601/2013 

 

Segundo o §1º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013 antes de completarem 5 anos de 

exercício funcional, os Servidores não podem ser cedidos a outros Órgãos, com exceção 

às cessões para as unidades integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Nos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2019 realizamos testes de 

auditoria a fim de verificar se esta situação estava ocorrendo, quando apuramos a cessão 

dos 14 Servidores descritos a seguir, irregulares. 

 



 

 

 

Como evento subsequente, verificamos que após relatarmos estas irregularidades 

ao Gestor, à época, e auxiliá-lo com a emissão de Ofícios para os correspondentes Órgãos 

cessionários, foi possível observar as seguintes alterações na cessão dos Servidores. 

 

. A cessão dos Servidores ID ********, ID ******** e ID ******** permaneceram irregulares 

até 12/03/2019, 14/01/2019 e 11/02/2019, respectivamente, quando então retornaram 

para a CGE. 

 

ID 
DATA DE 

 ADMISSÃO NA 
CARREIRA 

LOTAÇÃO 
CARGO NO ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO 

ESTEVE CEDIDO 
TENDO MENOS DE 5 
ANOS DE CARREIRA 

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO – SUBCONT 

******** 10/03/2014 SUDEC DIRETOR DE DEPTO. DAS-7 SIM 

******** 04/08/2014 SUCAS DIRETOR DE DEPTO. DAS-7 SIM 

******** 10/03/2014 CGERF COORDENADOR DAS-8 SIM 

******** 10/03/2014 SUNOT DIRETOR DE DEPTO. DAS-7 SIM 

******** 10/07/2014 SUP NORMAS TÉCNICAS DIRETOR DE DEPTO. DAS-7 SIM 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO – SEFAZ 

******** 10/03/2014 ASSESS. CONTABILIDADE ASSISTENTE DAS-6 SIM 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEEDUC 

******** 10/03/2014 COORDENADORIA CONTÁBIL ASSISTENTE DAS-6 SIM 

******** 10/03/2014 COORDENADORIA CONTÁBIL ASSISTENTE DAS-6 SIM 

******** 10/03/2014 COORDENADORIA CONTÁBIL ASSESSOR DAS-7 SIM 

SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEOBRAS 

******** 01/08/2014 ASSESS. ADMINISTRATIVA COORDENADOR DAS-8 SIM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 

******** 24/03/2014 SECR. MUNICIPAL FAZENDA SECRETÁRIA MUNICIP. FAZENDA SIM 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA – SESEG 

******** 10/07/2014 10/07/2014 UNIDADE DE CONTAB. PMERJ ASSISTENTE II - DAI 6 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE – SES 

******** 10/03/2014 COORD DE CONTABILIDADE ASSISTENTE DAS-7 SIM 

DEFENSORIA GERAL DO ESTADO 

******** 10/07/2014 DEFENSORIA GERAL ESTADO COORD. DE CONTABILIDADE SIM 



 

 

. A cessão do Servidor ID ******** permaneceu irregular até 05/02/2019 quando foi 

designado para o cargo de Subcoordenador de Controle Interno do Órgão onde estava 

lotado, o que alcançou a exceção prevista no §1º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013.  

 

. A cessão do Servidor ID ******** permaneceu irregular até 20/02/2019 quando retornou 

para a CGE, mas tornou a ficar irregular quando ocorreu nova cessão em 28/02/2019, 

desta vez para a Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, permanecendo assim 

até 24/03/2019, quando completou 5 anos de exercício na carreira. 

 

. A cessão dos Servidores ID ********, ID ********, ID ********, ID ********, ID ********, 

ID ********, ID ******** permaneceram irregulares até 10/03/2019, quando completaram 5 

anos de exercício na carreira, assim como, a cessão dos Servidores ID ******** e ID 

********, que completaram 5 anos de exercício na carreira, respectivamente em 04/08/2019 

e 01/08/2019. 

 

Ainda como evento subsequente verificamos que atualmente, em agosto de 

2020, o Servidor ID ******** encontra-se cedido ao Ministério da Saúde desde 

23/03/2020, e que apesar de ter ingressado na carreira em 15/06/2012, não possui 5 anos 

de exercício na mesma, visto que ficou em licença sem vencimentos nos períodos de 

15/09/2016 a 14/09/2018 e, ainda, de 15/09/2018 a 22/03/2020. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para cumprir as determinações sobre 

as cessões de Servidores da CGE, firmadas pela Lei n º 6.601/2013. 

 

 

7.3 Servidores das carreiras da CGE cedidos a outros Órgãos há mais de 4 anos, 

contrariando a determinação do §2º do art. 15º da Lei nº 6.601/2013 

 

A citada legislação determina que as cessões dos Servidores devem ter validade 

máxima de 1 ano, prorrogável a pedido da entidade cessionária e se de interesse do 

Estado, limitado o período de cessão a 4 anos. 

 



 

 

Nos meses de fevereiro a agosto de 2019 realizamos testes de auditoria a fim de 

verificar se esta situação estava ocorrendo, quando apuramos a cessão dos 20 Servidores 

descritos a seguir, irregulares. 

 

SERVIDORES CEDIDOS HÁ MAIS DE 4 ANOS 

ID ÓRGÃO CESSIONÁRIO 
CARGO NO ÓRGÃO 

CESSIONÁRIO DATA DA CESSÃO 

******** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ SUBCONTR CTAS E GESTÃO 24/06/2013 

******** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ AUDITOR GERAL 22/07/2015 

******** ELETROBRÁS – ELETRONUCLEAR NÃO INFORMADO 01/08/2008 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST RIO JANEIRO 
MPERJ 

SEM CARGO 21/05/2013 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST RIO JANEIRO 
MPERJ 

AUDITORA GERAL - A 1 08/05/2007 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST RIO JANEIRO 
MPERJ SEM CARGO 10/12/2009 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST RIO JANEIRO 
MPERJ 

SEM CARGO 30/07/2015 

******** AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO – AGERIO SUPERINT. CONTROLADORIA 18/09/2006 

******** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST RIO JANEIRO 
ALERJ 

AUXILIAR I - CAI-16 26/03/2003 

******** 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EST RIO JANEIRO 

ALERJ ASS PARLAMENT-I CCDAL-I 05/03/2009 

******** 
AG REG ENERGIA SANEAMENT BÁSICO 

AGENERSA NÃO INFORMADO 04/06/2014 

******** CENTRO TEC INFORM COMUNIC DO RJ PRODERJ ASSESSOR-CHEFE - DAS 8 12/09/2012 

******** 
INST EST DO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO 

INEA ADJUNTO AUDITORIA DAI 2 20/05/2013 

******** 
SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO  - 

SEEDUC DIRETORA PREST. CONTAS 08/01/2009 

******** TRIBUNAL CONTAS EST RIO JANEIRO - TCE/RJ NÃO INFORMADO 18/09/2013 

******** TRIBUNAL CONTAS EST RIO JANEIRO - TCE/RJ NÃO INFORMADO 22/06/1998 

******** TRIBUNAL CONTAS EST RIO JANEIRO - TCE/RJ NÃO INFORMADO 29/11/2007 

******** TRIBUNAL CONTAS EST RIO JANEIRO - TCE/RJ NÃO INFORMADO 18/08/2004 

******** TRIBUNAL CONTAS EST RIO JANEIRO - TCE/RJ ASSISTENTE - DAI-6 29/06/2015 

******** PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE SEM CARGO 03/06/2015 

 

Como evento subsequente, verificamos que após relatarmos estas irregularidades 

ao Gestor, à época, e auxiliá-lo com a emissão de Ofícios para os correspondentes Órgãos 

cessionários, foi possível observar que os Servidores a seguir retornaram à CGE: 

 

 

 



 

 

SERVIDORES QUE RETORNARAM A CGE APÓS EMISSÃO DE OFÍCIO 

ID DO SERVIDOR DATA DO RETORNO A CGE 

******** 29/04/2019 

******** 29/04/2019 

******** 31/01/2019 

******** 23/04/2019 

******** 31/05/2019 

******** 23/04/2019 

******** 15/04/2019 

******** 27/05/2019 

******** 27/05/2019 

******** 17/05/2019 

******** 20/05/2019 

******** 03/06/2019 

******** 02/04/2019 

******** 02/04/2019 

******** 04/04/2019 

******** 02/04/2019 

******** 23/07/2019 

******** 11/10/2019 

 

Ainda como evento subsequente, verificamos que, também, após relatarmos estas 

irregularidades ao Gestor, à época, e auxiliá-lo com a emissão de Ofícios para os 

correspondentes Órgãos cessionários, foi possível observar as seguintes alterações na 

cessão dos Servidores. 

 

. A cessão do Servidor ID ******** permaneceu irregular até 24/05/2019, quando o 

Servidor passou a responder pela Corregedoria Geral do Órgão cessionário, alcançando 

assim a exceção determinada pelo §4° do artigo 15 da Lei nº 6.601/2013, que determina 

que a limitação de que trata o parágrafo 2° não se aplica para a disposição ou a cessão 

destinada ao exercício de cargo em comissão de titular das Unidades de Controle 

Interno, Unidades de Ouvidoria Setorial e Unidades de Corregedoria Setorial. 

 



 

 

. A cessão do Servidor ID ******** permaneceu irregular até 13/08/2019, quando 

retornou para a CGE, porém tornou a ficar irregular em 23/03/2020, quando voltou a 

ser cedido ao mesmo Órgão cessionário, conforme Parecer da Procuradoria Geral do 

Estado, constante no Processo nº E-32/001/91/2019, onde consta que ultrapassado o 

limite determinado na legislação anteriormente mencionada, o Servidor deverá retornar 

ao Órgão de origem e nada o impede que venha a ser novamente cedido, porém este 

novo ato não pode servir de burla ao limite temporal permitido pela Lei nº 6.601/2013, 

que seria exemplo a edição de um novo ato de cessão para o mesmo Órgão cessionário. 

 

Além dos 20 Servidores mencionados anteriormente, verificamos também a 

ocorrência da cessão de outros 7 Servidores, também cedidos há mais de 4 anos, porém em 

atuação como titulares das Unidades de Controle Interno dos Órgãos cessionários, 

alcançando assim a exceção determinada pelo §4° da Lei nº 6.601/2013. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para cumprir as determinações sobre 

as cessões de Servidores da CGE, firmadas pela Lei n º 6.601/2013. 

 

 

7.4 Pagamento de proventos como Cargo Comissionado, Gratificação de 

Encargos Especiais e Verba de Representação à 2 Servidores, no mesmo 

mês, referente ao mesmo Cargo 

 

Ao examinarmos a folha de pagamentos referente ao mês de fevereiro de 2019 

verificamos o seguinte pagamento em duplicidade: 

 

PAGAMENTO A DOIS SERVIDORES  

ID 
MÊS DE 

REFERÊNCIA 
CARGO 

VALOR TOTAL DOS 
PROVENTOS RECEBIDOS 

R$ 

******** FEV/2019 ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA 5.652,18 

******** FEV/2019 ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA 9.600,00 

 

 

O Servidor ID ******** é quem realmente encontrava-se nomeado na função, 

sendo indevido o pagamento efetuado ao Servidor ID ********. 



 

 

Como evento subsequente, verificamos que nos meses de setembro e outubro de 

2019, após nossas notificações, foi descontado do Servidor ID ********, o valor total de 

R$ 5.652,18, recebido indevidamente. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se tal fato ocorreu em relação a outros Servidores, e em caso positivo, efetuar 

os devidos ajustes. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.5 Servidor que recebeu proventos em desacordo com o período proporcional 

à data de nomeação 

 

Ao examinarmos a folha de pagamentos referente ao mês de março de 2019 

verificamos o seguinte pagamento em desproporção à data de nomeação no cargo em 

comissão: 

 

PAGAMENTO EM VALOR DESPROPORCIONAL A NOMEAÇÃO 

ID 
MÊS DE 

REFERÊNCIA 
CARGO 

DATA DA 
NOMEAÇÃO 

VALOR RECEBIDO 
R$ 

VALOR PROPORCIONAL À 
DATA DE NOMEAÇÃO 

R$ 

******** MAR/2019 ASSISTENTE I 14/03/2019 1.935,48 1.451,61 

 

 

O valor de R$ 483,87 recebido a mais, referente a março de 2019, foi incluso na 

própria folha de pagamento de março de 2019, que em função dos tramites que 

necessita transcorrer, foi finalizada, s.m.j., na 2ª quinzena de fevereiro, antes mesmo da 

sua nomeação. 

 

Como evento subsequente, verificamos que nos meses de maio e junho de 2019 

foi descontado deste Servidor o valor total de R$ 483,87, recebido indevidamente. 

 

 



 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se tal fato ocorreu em relação a outros Servidores, e em caso positivo, efetuar 

os devidos ajustes. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.6 Pagamento de Gratificação de Encargos Especiais superior ao limite 

recomendado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, 

através do Ofício Circular nº 14/2019 de 09/01/2019 

 

Verificamos que os Servidores, citados a seguir, receberam seus proventos 

superiores ao recomendado, à época, pela Casa Civil e Governança, de acordo com o 

correspondente cargo ao qual estava nomeado. 

 

PAGAMENTO EM VALORES SUPERIORES AOS RECOMENDADOS 

ID CARGO MÊS DE REFERÊNCIA 
VALOR RECEBIDO 

R$ 

VALOR RECOMENDADO 
PARA O CARGO 

R$ 

******** COORDENADOR 
MAR/2019 9.600,00 

6.000,00 
ABR/2019 9.600,00 

******** COORDENADOR FEV/2019 11,000,00 6.000,00 

 

 

Como evento subsequente, verificamos que a partir do mês de julho de 2019 

foram reduzidos os proventos do Servidor ID ******** para o valor limite recomendado 

para o cargo. Já o Servidor ID ******** foi exonerado, tendo sido a folha de 

pagamentos de fevereiro de 2019 a última de que fez parte. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se tal fato ocorreu em relação a outros Servidores, e em caso positivo, efetuar 

os devidos ajustes. 

 



 

 

. Verificar se foram emitidas novas instruções referentes a limites de pagamento de 

proventos e aplicar as correspondentes definições. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.7 Servidor recebeu proventos referentes à período anterior ao qual foi 

admitido 

 

Este Servidor, admitido em 01/03/2019, recebeu, indevidamente, na folha de 

pagamentos de abril de 2019, proventos referentes ao mês de fevereiro de 2019, 

conforme a seguir: 

 

PAGAMENTO DE SALÁRIO ANTES DO MÊS DE NOMEAÇÃO 

ID 
MÊS DA 

OCORRÊNCIA 
CARGO 

DATA DE 
ADMISSÃO 

MÊS DE REFERÊNCIA 
DOS PROVENTOS R$ 

PROVENTOS RECEBIDOS 
INDEVIDAMENTE 

R$ 

******** ABR/2019 ASSISTENTE 01/03/2019 FEV/2019 4.000,00 

 

 

Como evento subsequente, verificamos que entre os meses de maio de 2019 e 

fevereiro de 2020 foi descontado o valor total de R$ 4.000,00, pago indevidamente. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se tal fato ocorreu em relação a outros Servidores, e em caso positivo, efetuar 

os devidos ajustes. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

 

 

 



 

 

7.8 Procedimentos distintos para pagamento do terço constitucional de férias 

 

Ao realizamos testes de auditoria nas folhas de pagamento de 2019, verificamos 

procedimentos diferentes para pagamento do terço constitucional de férias aos 

Servidores da CGE.  

 

Alguns Servidores foram contemplados com essa rubrica, mas tiveram 

incidência de descontos posteriormente, enquanto outros, em situações similares, não 

foram descontados. Demonstramos a seguir alguns exemplos: 

 

PAGAMENTO DO TERCO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS EM 2019 

ID 
INGRESSO NA 

CGE 
ORIGEM DO SERVIDOR 

CEDIDO À CGE 
CONTRACHEQUE APRESENTOU DESCONTO 
APÓS O RECEBIMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 

******** 30/09/2018 SEEDUC NÃO 

******** 01/10/2018 SEEDUC NÃO 

******** 30/09/2018 SEEDUC SIM 

******** 30/08/2018 SEPLAG SIM 

******** 30/09/2018 SEEDUC SIM 

******** 30/08/2018 SEPLAG NÃO 

******** 30/08/2018 SEINFRA SIM 

******** 31/08/2018 SEPLAG NÃO 

******** 01/10/2018 SEPM SIM 

******** 01/01/2019 POLÍCIA FEDERAL NÃO 

******** 12/12/2018 SEFAZ NÃO 

******** 01/01/2019 SEPM NÃO 

******** 16/01/2019 AGU - GOVERNO FEDERAL NÃO 

******** 09/01/2019 SEPM NÃO 

******** 28/02/2019 SEPM NÃO 

******** 28/03/2019 GOVERNO FEDERAL NÃO 

******** 13/03/2019 SEPOL NÃO 

******** 13/06/2019 RIOPREVIDÊNCIA NÃO 

 



 

 

Conforme se verifica no § 2º, do art. 90, do Decreto nº 2.479, de 08 de março de 

1979, somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o funcionário 

direito a férias, as quais corresponderão ao ano em que se completar esse período.  

 

Esta regra é extensiva aos contratados em exercício de função gratificada, 

conforme determina o art. 96 do mesmo Decreto. 

 

De acordo com o quadro anteriormente descrito, estas determinações legais 

foram praticadas somente para alguns Servidores, visto que alguns receberam o terço 

constitucional de férias, e o mesmo foi descontado posteriormente, enquanto outros, 

não. 

 

Verificamos que existem estudos referentes a práticas diferenciadas para os 

casos de Servidores cedidos originários do próprio Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, em que se figuraria o contínuo exercício, mas não obtivemos confirmação legal 

sob essa perspectiva. 

 

Desta forma, em 20/08/2020 instauramos o Processo nº                                   

SEI-32/0001/002282/2020 e o remetemos à Subsecretaria de Gestão de Pessoas – 

SUBGEP, da Secretaria de Estado da Casa Civil, solicitando as seguintes informações: 

 

. Se Servidores cedidos à CGE pela Administração Pública Federal, Municipal e de 

outros Estados devem receber o benefício do terço constitucional de férias e gozá-las 

antes de completar 1 ano. 

 

. Se Servidores cedidos à CGE por Órgãos e Entidades do Poder Executivo do RJ 

devem receber o benefício do terço constitucional de férias e gozá-las antes de 

completar 1 ano. 

 

. Se Servidores cedidos à CGE por Órgãos e Entidades da Administração Estadual do 

RJ, não pertencentes ao Poder Executivo, devem receber o benefício do terço 

constitucional de férias e gozá-las antes de completar 1 ano. 

 



 

 

Até o término das apurações deste assunto ainda não havíamos recebido 

resposta quanto às nossas indagações. 

 

Como evento subsequente, verificamos que a prática diferenciada do pagamento 

do terço constitucional de férias para estes Servidores, descontando de uns e não 

descontando de outros, não foi alterada posteriormente, ou seja, quem foi descontado, não 

foi ressarcido, e vice-versa. 

 

O pagamento do terço constitucional de férias de forma diferenciada será motivo 

de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de apurar os 

fatos, eventuais danos e eventuais responsáveis que motivaram a pagamento do Terço 

Constitucional de Férias de forma diferenciada. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Unificar o procedimento, atentando para as determinações firmadas no § 2º do art. 90 e 

no art. 96, ambos do Decreto nº 2.479/1979. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.9  Pagamento de proventos à Servidores após a ocorrência de sua exoneração 

 

Verificamos nas folhas de pagamento de março a maio de 2019, que os 

Servidores listados a seguir, receberam seus proventos integrais, apesar das 

correspondentes exonerações. 

 

SERVIDORES QUE RECEBERAM PROVENTOS APÓS EXONERAÇÃO 

ID 
DATA DA 

EXONERAÇÃO 
DATA DA PUBLICAÇÃO DA 

EXONERAÇÃO 
MÊS DO PAGAMENTO APÓS 

EXONERAÇÃO 

******** 01/04/2019 09/04/2019 
ABR/2019 
MAI/2019 

******** 01/03/2019 04/04/2019 MAR/2019 

 



 

 

Como evento subsequente, verificamos que após a emissão do nosso Relatório de 

Auditoria, à época, notificando a situação, os Servidores foram requisitados a efetuar a 

devolução dos valores recebidos a mais, e a situação foi regularizada. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se ocorreram fatos similares em relação a outros Servidores, e em caso 

positivo, tomar as mesmas providências. 

 

. Emitir, em futuras situações de exoneração, carta de desligamento com protocolo, aos 

Servidores, informando que caso a publicação da exoneração se dê após o fechamento 

das próximas folhas de pagamentos, o mesmo será requisitado a devolver os proventos 

recebidos após a data de exoneração.  

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.10 Pagamento de proventos à Servidor após a ocorrência de seu desligamento 

 

Ao examinarmos a folha de pagamentos de maio de 2019 verificamos que o 

Servidor, descrito a seguir, recebeu neste mês proventos, apesar ter sido comunicado no 

início de abril de 2019 que seu desligamento ocorreria em 01/05/2019, conforme de fato 

se sucedeu. 

 

ID DATA DO DESLIGAMENTO MÊS DO PAGAMENTO APÓS DESLIGAMENTO 

******** 01/05/2019 MAI/2019 

 

Como evento subsequente, verificamos que, após a emissão do nosso Relatório de 

Auditoria, à época, notificando a situação, foi providenciado o encerramento do seu 

vínculo empregatício.  

 

Em seguida o Servidor foi requisitado a efetuar a devolução dos valores 

recebidos a mais, e a situação foi regularizada. 



 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se ocorreram fatos similares em relação a outros Servidores, e em caso 

positivo, tomar as mesmas providências. 

 

. Emitir, em situações futuras, carta de desligamento aos Servidores, com protocolo, 

informando que caso a publicação da exoneração se dê após o fechamento das futuras 

folhas de pagamentos, o mesmo será requisitado a devolver os proventos recebidos após 

a data de exoneração.  

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.11 Servidores exonerados que receberam proventos integrais em desacordo 

com o período proporcional trabalhado 

 

Ao examinarmos as folhas de pagamentos de fevereiro a abril de 2019, 

verificamos que os Servidores listados a seguir, receberam seus proventos integrais em 

relação às correspondentes datas de exoneração. 

 

ID MÊS DE REF 
DATA DA 

EXONERAÇÃO 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO 

VALOR TOTAL DOS 
PROVENTOS 

R$ 

VALOR TOTAL DOS 
PROVENTOS 

PROPORCIONAIS 
R$ 

******** FEV/2019 22/02/2019 21/03/2019 11.000,00 8.250,00 

******** MAR/2019 12/03/2019 20/03/2019 3.000,00 1.064,52 

******** MAR/2019 20/03/2019 25/03/2019 4.800,00 2.941,94 

******** ABR/2019 18/04/2019 30/04/2019 9.600,00 5.760,00 

******** FEV/2019 13/02/2019 13/02/2019 5.652,18 4.114,28 

 

 

Como evento subsequente, após notificarmos estas impropriedades em nosso 

Relatório de Auditoria, à época, verificamos as seguintes ocorrências: 

 

. O Servidor ID ******** devolveu o valor recebido a mais. 



 

 

. Segundo a Coordenadoria de Recursos Humanos, em relação ao Servidor ID ******** 

foi instaurado o Processo E-32/001/363/2019 em 07/06/2019 e foi enviado Ofício à 

Polícia Civil, Órgão cedente, tratando da notificação para que fosse descontado na folha 

de pagamento do Servidor o valor recebido a mais. Examinamos a folha de pagamento 

do Servidor no Órgão cedente e verificamos que até o fechamento da folha de maio de 

2020, o valor recebido a mais não foi descontado.  

 

Solicitamos a Coordenadoria de Recursos Humanos, para exame, em 10/06/2020, 

através de Correspondência Eletrônica, cópia do mencionado Ofício e ainda do 

encerramento da folha de pagamentos do Servidor, e reiteramos a solicitação em 

23/06/2020 e 13/07/2013, mas não fomos atendidos. 

 

. O Servidor ID ******** devolveu o valor recebido a mais. 

 

. Não identificamos junto aos registros contábeis a devolução do valor recebido a mais 

pelo Servidor ID ********. 

 

. O Servidor ID ******** devolveu o valor recebido a mais. 

 

A permanência do pagamento indevido aos Servidores ID ******** e ID 

******** será considerada RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de 

Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, eventuais danos ao Erário e eventuais responsáveis quanto 

à não regularização dos pagamentos efetuados a mais.  

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES: 

 

. Para providenciar a devolução do valor pago a mais ao Servidor ID ********, 

reiterando à Polícia Civil a solicitação de desconto em folha de pagamento. 

 

. Para providenciar a devolução do valor pago a mais ao Servidor ID ********, 

pertencente ao quadro de Servidores da Procuradoria Geral do Estado. 



 

 

. Apurar se ocorreram fatos similares em relação a outros Servidores, e em caso 

positivo, tomar as providências para recebimento dos valores envolvidos. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.12 Servidores exonerados e que não receberam os valores referentes ao 

encerramento do vínculo empregatício, enquanto outros o receberam 

 

Ao efetuarmos os testes com despesa de pessoal em 2019 verificamos a 

incidência de procedimentos diferenciados no tocante ao encerramento da folha de 

pagamento dos Servidores exonerados, conforme descrevemos a seguir, deixando, 

assim, de apurar para alguns Servidores, seus direitos e deveres financeiros, enquanto a 

outros, o procedimento foi executado. 

 

SERVIDORES EXONERADOS COM E SEM ENCERRAMENTO DE FOLHA 

ID 
DATA DA 

EXONERAÇÃO 
FOI EFETUADO O ENCERRAMENTO  

DA FOLHA DE PAGAMENTO 

******** 31/01/2019 NÃO 

******** 01/03/2019 NÃO 

******** 12/03/2019 NÃO 

******** 01/03/2019 NÃO 

******** 20/03/2019 NÃO 

******** 22/02/2019 NÃO 

******** 07/03/2019 SIM 

******** 28/02/2019 SIM 

******** 28/02/2019 SIM 

 

Como evento subsequente, após notificarmos estas impropriedades em nosso 

Relatório de Auditoria, à época, verificamos que a folha de pagamento destes Servidores 

foi devidamente encerrada. 

 



 

 

Ainda como evento subsequente, selecionamos alguns Servidores que foram 

exonerados em 2020, e observamos que a prática ainda persiste, conforme demonstramos a 

seguir: 

 

SERVIDORES EXONERADOS SEM ENCERRAMENTO DE FOLHA 

ID 
DATA DA 

EXONERAÇÃO 
NOTA 

FOI EFETUADO O ENCERRAMENTO  
DA FOLHA DE PAGAMENTO 

******** 28/01/2020 1 NÃO 

******** 11/02/2020 2 NÃO 

******** 12/01/2020 3 NÃO 

******** 22/04/2020 4 NÃO 

******** 01/04/2020 5 NÃO 

******** 31/01/2020 6 NÃO 

******** 31/01/2020 7 NÃO 

******** 14/01/2020 8 NÃO 

******** 17/12/2019 9 NÃO 

******** 17/12/2019 10 NÃO 

 

NOTA 1 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

28/01/2020, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente aos proventos de janeiro de 2020, que foram efetuados 

integralmente, e não até 27/01/2020;  

b) o valor pago a mais referente ao adiantamento do terço constitucional de férias de 

janeiro de 2020, efetuado integralmente em dezembro de 2019;  

c) o décimo terceiro salário proporcional de 2020. 

 

NOTA 2 

O vínculo no SIGRH deste Servidor com a CGE ainda se apresenta ativo, apesar de ter 

sido exonerado em 11/02/2020 e reapresentado ao seu Órgão de origem em 27/02/2020.  

Não foi efetuado o encerramento da sua folha de pagamento, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente ao terço constitucional de férias, efetuado integralmente 

no próprio mês de janeiro de 2020, referente ao período de 27/01/2020 a 25/02/2020, 

visto que a partir de 11/01/2020 estava exonerado do cargo em comissão referente ao 

qual recebeu a gratificação de férias;  

b) o décimo terceiro salário proporcional de 2020. 



 

 

NOTA 3 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

12/01/2020, não sendo, assim, apurado eventuais direitos e deveres financeiros. 

 

NOTA 4 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

22/04/2020, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente a rubrica de cargo comissionado de abril de 2020, que 

foi efetuado integralmente, sendo apenas a rubrica de GEE paga proporcionalmente até 

21/04/2020;  

b) o valor pago a mais referente ao adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, 

efetuado em janeiro de 2020.  

 

NOTA 5 

Não foi efetuado o encerramento da folha de pagamento deste Servidor, mesmo tendo 

sido exonerado em 01/04/2020, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente ao adiantamento de 50% do décimo terceiro salário, 

efetuado em fevereiro de 2020.  

 

NOTA 6 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

31/01/2020, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente aos proventos de janeiro de 2020, que foram efetuados 

integralmente, e não até 30/01/2020;  

b) o valor pago referente ao adiantamento do terço constitucional de férias de fevereiro 

de 2020, efetuado integralmente em janeiro de 2020, que em função da exoneração 

ocorrida antes, não foi gozada;  

c) o décimo terceiro salário proporcional de 2020. 

 

NOTA 7 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

31/01/2020, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente aos proventos de janeiro de 2020, que foram efetuados 

integralmente, e não até 30/01/2020;  



 

 

b) o valor pago referente ao adiantamento do terço constitucional de férias de fevereiro 

de 2020, pago integralmente em janeiro de 2020, que em função da exoneração ocorrida 

antes, não foi gozada;  

c) o décimo terceiro salário proporcional de 2020  

 

NOTA 8 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

14/01/2020, não sendo, assim, apurado se existem valores a receber ou a pagar, a serem 

regularizados. 

 

NOTA 9 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

17/12/2019, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente aos proventos de dezembro de 2019, que foram 

efetuados integralmente, e não até 16/12/2019;  

b) se o décimo terceiro salário de 2019, pago em dezembro de 2019 está proporcional ao 

período trabalhado, visto que foi exonerado antes do final de 2019. 

 

NOTA 10 

Não foi efetuado o encerramento de folha deste Servidor, que foi exonerado em 

17/12/2019, não sendo, assim, apurado:  

a) o valor pago a mais referente aos proventos de dezembro de 2019, que foram 

efetuados integralmente, e não até 16/12/2019;  

b) se o décimo terceiro salário de 2019, pago em dezembro de 2019 está proporcional ao 

período trabalhado, visto que foi exonerado antes do final de 2019. 

 

 

A persistência do não encerramento das folhas de pagamento de Servidores 

exonerados, podendo causar eventual prejuízo ao Erário, será motivo de RESSALVA na 

conclusão deste Relatório. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, eventuais danos ao Erário e eventuais responsáveis quanto 

à prática do não encerramento de folha de pagamento de Servidores exonerados. 



 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Apurar se tal fato ocorreu com outros Servidores e em caso positivo, tomar 

providências para o encerramento da folha de pagamento dos Servidores que ainda se 

encontra em aberto. 

 

. Unificar os procedimentos para todos os Servidores em futuras situações correlatas. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.13 Divergências apresentadas no SIGRH  

 

Ao efetuarmos testes nas folhas de pagamento de 2019 pudemos observar que os 

Servidores listados a seguir ainda apresentavam o vínculo ativo no SIGRH, apesar de já 

estarem exonerados. 

 

SERVIDORES COM VÍNCULOS ATIVOS, PORÉM JÁ EXONERADOS 

ID DATA DA EXONERAÇÃO 

******** 01/03/2019 

******** 01/03/2019 

 

Também verificamos que o SIGRH apresenta Servidores exonerados com data 

fim do cargo no campo ‘Eventos do Cargo’ em desacordo com a respectiva publicação, 

conforme demonstramos a seguir. 

 

DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NO SIGRH 

ID DATA FIM DO CARGO NO SIGRH DATA FIM DA EXONERAÇÃO CONF PUBLICAÇÃO 

******** 25/02/2019 28/02/2019 

******** 31/01/2019 12/02/2019 

 

Outro achado em relação aos registros do SIGRH é referente à divergência entre 

a lotação do Servidor constante no campo ‘Identificação Funcional’ do SIGRH e a sua 

real lotação, conforme demonstramos a seguir: 



 

 

DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NO SIGRH 

ID 
LOTAÇÃO CONFORME CAMPO DE 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 
REAL LOTAÇÃO DO SERVIDOR 

******** SUPERINTENDÊNCIA DE REGIME DISCIPLINAR 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS 

******** ASSESSORIA ESPECIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE 

INFRAESTRUTURA 

 

Como evento subsequente, verificamos que após a emissão do nosso Relatório de 

Auditoria, à época, notificando a situação, os registros foram atualizados, e os Servidores 

considerados foram inativos, sendo, ainda, regularizadas as datas de finalização do 

exercício. Assim como foram atualizadas as lotações. 

 

Ainda como evento subsequente, efetuamos nova análise das informações 

constantes no SIGRH e observamos as seguintes situações: 

 

ID INCONSISTENCIAS NOS REGISTROS DO SIGRH 

******** 

Nos campos Disposição Interna e Eventos do Cargo consta que o Servidor está cedido à 
Secretaria de Agricultura desde 14/10/2019, porém, de fato, estava lotado na SEGOV, 
conforme publicação de disposição de 03/12/2019, a contar de 14/10/2019, onde inclusive foi 
efetuada sua Avaliação de Desempenho referente a 2019. Em 17/02/2020 foi publicada sua 
disposição para a Secr. de Agricultura, porém, incorretamente, a contar de 14/10/2019. 

******** 
Servidor exonerado a contar de 04/07/2019, mas o campo Eventos de Cargo o informa como 
nomeado até 04/07/2019, gerando efeitos financeiros incorretos. 

******** 
No campo Eventos de Cargo consta que o Servidor ficou na AGE de 06/04/2020 a 17/05/2020, 
mas no campo Disposição Interna consta que em 06/04/2020 o Servidor ainda estava na 
SUDERJ. 

******** 
Este Servidor foi exonerado a contar de 01/04/2020 e ainda apresenta vínculo ativo com a 
CGE. 

******** 
Este Servidor foi exonerado a contar de 11/02/2020, sendo reapresentado em 27/02/2020 e 
ainda possui vínculo ativo com a CGE. 

******** 
No campo Disposição Interna consta que o Servidor ficou lotado na SEFAZ até 02/04/2020, e 
no campo Eventos do Cargo consta até 05/04/2020. 

******** 
No campo Eventos do Cargo consta que está na Ouvidoria da CGE desde 30/08/2018, mas 
conforme o campo Disposição Externa esteve cedido ao MPERJ de 24/05/2013 a 23/04/2019. 

******** 
No campo Disposição Externa consta que está cedido para o Ministério Público, mas de fato 
está cedido para a Procuradoria Geral do Estado. 

******** 
Este Servidor foi exonerado em 14/10/2019, a contar de 19/09/2019, porém o valor pago pelo 
seu cargo em comissão continuou até a última folha de pagamento disponível quando da 
apuração deste assunto, julho de 2020. 

******** 
Conforme o campo Disposição Interna este Servidor está cedido a SEINFRA desde 01/05/2018, 
mas foi exonerado do cargo que lá ocupava em 05/12/2019, sendo inclusive sua Avaliação de 
Desempenho de 2019 efetuada na CGE. 

******** 
No campo Eventos do Cargo consta que este Servidor está cedido para a SEEDUC desde 
07/01/2020 e no campo Disposição Interna desde 31/01/2020. 

 



 

 

A persistência de inconsistências das informações registradas no SIGRH, podendo, 

inclusive, causar eventual prejuízo ao Erário, será motivo de RESSALVA na conclusão 

deste Relatório. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter apuração 

detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis quanto à 

possíveis pagamentos efetuados incorretamente, em função dos registros inconsistentes 

dos Servidores da CGE no SIGRH, em especial ao pagamento efetuado ao Servidor ID 

********. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Proceder a regularização dessas inconsistências. 

 

. Apurar se demais Servidores apresentam situações similares e, em caso, positivo 

proceder as correspondentes regularizações. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.14 Servidor exonerado em data anterior ao período efetivamente trabalhado 

 

Ao efetuarmos testes na folha de pagamento de março de 2019 foi possível 

observar que os registros referentes a este Servidor se encontravam em desacordo 

conforme demonstramos a seguir: 

 

 

ID DATA DA EXONERAÇÃO DATA DO DESLIGAMENTO 

******** 01/03/2019 31/03/2019 

 

Como evento subsequente, verificamos que após notificarmos este fato em nosso 

Relatório de Auditoria, à época, foi providenciada a retificação da exoneração do Servidor. 

 



 

 

 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar se situação similar ocorreu em relação a outros Servidores, e em caso positivo 

proceder as correspondentes regularizações. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.15 Apuração de impropriedades nos controles da frequência dos Servidores da 

CGE cedidos a outros Órgãos e Entidades 

 

Em julho de 2019 realizamos testes de auditoria nos controles de frequência dos 

135 Servidores da CGE que se encontravam cedidos a outros Órgãos em 31/05/2019, a 

fim de confirmarmos suas atividades nos correspondentes Órgãos Cessionários, quando 

apuramos as seguintes impropriedades. 

 

. A Coordenadoria de Recursos Humanos não havia recebido a documentação de 

frequência referente a todos os Servidores cedidos. 

 

. A Coordenadoria de Recursos Humanos não possuía rotina de controle sobre a 

frequência dos Servidores cedidos. 

 

. Os Servidores cedidos receberam integralmente seus proventos, apesar da 

Coordenadoria de Recursos Humanos não dispor dos documentos de suas frequências. 

 

. Com a ausência do documento de frequência dos Servidores cedidos, a CGE não 

dispunha de confirmação se os mesmos estavam atuando nos Órgãos Cessionários. 

 

. Diversos Órgãos Cessionários informaram que já haviam remetido o documento de 

frequência à CGE, inclusive, comprovando-nos o protocolo de recebimento, os quais a 

Coordenadoria de Recursos Humanos nos informou que não recebeu, demonstrando 

fragilidade nos controles sobre a frequência dos Servidores cedidos. 



 

 

 

. Alguns documentos de frequência não apresentaram de forma completa a informação 

de como ocorreu a frequência dos Servidores. 

 

. O documento de frequência emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ 

não citou todos os Servidores que estavam à sua disposição. Ao questionarmos a área de 

Recursos Humanos daquela Secretaria fomos informados que a SUBCONT não vem 

entregando a frequência, e com isso alguns Servidores foram esquecidos de serem 

mencionados. Desta forma, concluímos que os Servidores lotados na SUBCONT e que 

foram citados no documento posterior, remetido pela SEFAZ, não tiveram sua 

frequência confirmada pela SUBCONT. Após solicitação, recebemos da área de 

Recursos Humanos da SEFAZ o encaminhamento da CI SEFAZ/SUBCONT SEI nº 65, 

de 04/07/2019, informando finalmente a frequência dos Servidores lotados naquela 

Subsecretaria em maio de 2019, e comparando-a com o documento inicial, verificamos 

diversas divergências. 

 

. O documento de frequência emitido pela Secretaria de Estado de Saúde – SES citou 

apenas 3 dos 4 Servidores que, segundo o SIGRH, estão à sua disposição. 

Questionamos a área de Recursos Humanos daquela Secretaria quanto à ausência de 

informação de 1 dos Servidores, porém não recebemos resposta. 

 

. O SIGRH não retratava as cessões efetuadas em sua totalidade, visto que verificamos 

que alguns Servidores se encontravam cedidos, mas ainda constando como lotados na 

CGE. 

 

Como evento subsequente efetuamos novos testes nos controles sobre a 

frequência dos Servidores cedidos, tendo como passo inicial, em 10/06/2020, a remessa de 

correspondência eletrônica à Coordenadoria de Recursos Humanos, questionando os 

procedimentos corretivos tomados para as impropriedades anteriormente citadas, que 

lhes foram reportadas à época, através dos nossos Relatórios. 

 

 

 

 



 

 

Em resposta datada de 25/06/2020, obtivemos as seguintes informações: 1 – Que 

a Coordenadoria de Recursos Humanos possui rotina de controle de recebimento dos 

documentos de frequência dos servidores cedidos, que consiste na cobrança das 

frequências não recebidas, no mês, dos órgãos cessionários, sendo o Servidor designado 

para esta atividade também responsável pelo recebimento dos ofícios, lançamento das 

informações em planilha e arquivamento junto a pasta de ofícios de frequência 

recebidos; 2 – Que os ofícios recebidos são arquivados em pasta própria e as 

informações quanto a vida funcional do Servidor são lançadas no SIGRH; 3 – Que a 

Coordenadoria de Recursos Humanos disponibiliza a lotação atualizada dos Servidores 

cedidos através do SIGRH; 4 – Que a movimentação dos Servidores é atualizada 

diariamente, levando-se em consideração a publicação da movimentação do Servidor no 

DOERJ e as informações constantes nas comunicações internas até ocorrência da 

publicação. 

 

A fim de confirmar se as respostas recebidas procedem, em 10/06/2020 remetemos 

à Coordenadoria de Recursos Humanos correspondência eletrônica, solicitando os 

documentos de comprovação da frequência dos Servidores cedidos, emitidos pelos 

correspondentes Órgãos Cessionários, referentes aos meses de janeiro a maio de 2020.  

 

Tal período engloba meses em que muitos estiveram em trabalho remoto, mas esta 

prática não impede que os responsáveis pelos Órgãos Cessionários saibam como foi a 

frequência remota efetuada pelos Servidores a eles cedidos. 

 

Entre o período de 16/06/2020 a 02/07/2020 recebemos alguns documentos em 

resposta. Parte destes documentos não puderam ser aproveitados por não estarem em 

condições de leitura, sendo os mesmos devolvidos em 02/07/2020. 

 

Em 13/07/2020 efetuamos reiteração da nossa solicitação, igualmente por meio de 

correspondência eletrônica, sendo-nos enviados em 20/07/2020, em resposta, arquivos 

com imagens sobrepostas, não dispondo do nome da pessoa que assinou o documento, 

tampouco seu cargo, e nem o número do Processo SEI do qual fez parte, informações 

que costumam constar em documentos SEI. Ainda em 20/07/2020 efetuamos a 

devolução desses últimos documentos, que também não atendiam nosso requerimento. 

 



 

 

Em 21/07/2020 efetuamos a segunda reiteração do nosso pedido inicial, porém não 

obtivemos qualquer resposta até o término dos nossos trabalhos. 

 

Descrevemos a seguir o resumo das respostas obtidas junto à Coordenadoria de 

Recursos Humanos, onde é possível observar a ausência de diversos documentos de 

comprovação de frequência, apesar das nossas reiterações, e que o controle dispensado ao 

assunto não ocorre conforme descreveu a mencionada Coordenadoria em sua manifestação 

datada de 25/06/2020, anteriormente descrita: 

 

CONTROLE DE RECEBIMENTOS DOS DOCUMENTOS DE FREQUENCIA SOLICITADOS AO RH DA CGE 

ID LOTAÇÃO 
FREQUÊNCIA 

JAN-2020 
FREQUÊNCIA 

FEV-2020 
FREQUÊNCIA 

MAR-2020 
FREQUÊNCIA 

ABR-2020 
FREQUÊNCIA   MAI-

2020 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CENTRAL NÃO NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 1 
******** EMLURB NÃO NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 2 

******** SEAP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** MINISTÉRIO SAUDE - - NÃO - NOTA 32 NÃO NÃO 

******** SECR DAS CIDADES NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e SEAS NÃO - NOTA 3 NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e JUCERJA - - NÃO - NOTA 5 NÃO NÃO - NOTA 4 
******** MP NÃO NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 6 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** LOTERJ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SECTI NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 4 NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 7 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e INST RIO METR - - - NÃO - NOTA 8 NÃO - NOTA 17 
******** SEINFRA NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 NÃO - NOTA 4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e EMOP - - NÃO - NOTA 9 NÃO SIM 

******** SECTI NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 4 NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 7 

******** INEA NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** CODERTE NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEELJE, CGE e SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 33  NÃO - NOTA 33  

******** CASA CIVIL NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 4 SIM - NOTA 4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** FAPERJ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** FS NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 
******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e SAUDE - - - - NÃO - NOTA 11 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SECR DIR HUMANOS NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SES NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 12 SIM 



 

 

******** FIA NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** FSC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SETRAB NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 13 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e SECTI -  NÃO-NOTAS 14 e 7 NÃO NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 7 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** DPGE NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** FTM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** UEZO SIM SIM SIM SIM SIM 

******** SEFAZ e CGE NÃO NÃO - NOTA 15 - - - 
******** FIPERJ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SETUR NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 16 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEGOV NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 17 

******** SEGOV NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 17 

******** MP NÃO NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 6 

******** SEFAZ e MP NÃO NÃO - NOTA 18 NÃO NÃO SIM - NOTA 6 
******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEAS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SEPM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e SEEDUC NÃO - NOTA 19 NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEELJE NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SETRANS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 
******** CODERTE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SECR DIR HUMANOS NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEAP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e DETRAN/RJ - - - NÃO - NOTA 20 SIM 

******** RIOTRILHOS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** TRF e SES NÃO  NÃO  NÃO  NÃO  SIM - NOTA 21 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEFAZ e CGE NÃO  NÃO  NÃO  NÃO - NOTA 22 - 

******** ESTADO PARANÁ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SUDERJ e SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 23 NÃO 

******** SEINFRA e CGE NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 NÃO - NOTA 24 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SETRAB NÃO NÃO NÃO NÃO SIM - NOTA 13 

******** CASA CIVIL NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** ALERJ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SECR DEFESA CIVIL NÃO NÃO SIM SIM SIM 
******** AGENERSA NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 

******** UENF NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SECR DAS CIDADES NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CASA CIVIL NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEGOV NÃO - NOTA 10  NÃO-NOTA 10 e 34 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 

******** FS NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEAP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** CGE e ALERJ NÃO - NOTA 25 NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** AGENERSA NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 

******** CGE e SEEDUC NÃO - NOTA 26 NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** PGE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 



 

 

******** SETUR NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 16 

******** PGE NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA  4 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CGE e MP - - NÃO - NOTA 27 NÃO SIM - NOTA 6 

******** SECR DEFESA CIVIL NÃO NÃO SIM SIM SIM 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** CGE e SEAS NÃO - NOTA 28 NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SECR DAS CIDADES NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SES NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** CASA CIVIL NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** JUCERJA e CGE NÃO NÃO NÃO - NOTA 29 - - 

******** SES NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** JUCERJA NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SECTI e CGE NÃO - NOTA 7 NÃO - NOTA 31 - - - 

******** JUCERJA NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** SEAP NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** QUISSAMÃ NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEAS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 
******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SETRANS NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 4 

******** CGE e SES - - - - NÃO - NOTA 30 

******** SEGOV NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO - NOTA 17 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** ISP NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 NÃO - NOTA 10 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** PRODERJ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 
******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SECR DEFESA CIVIL NÃO NÃO SIM SIM SIM 

******** SEEDUC NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** CODIN NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

******** SEFAZ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 

 

NOTA 1 - O arquivo contendo o documento com a frequência foi salvo como maio de 

2020, mas o documento menciona que o Servidor obteve frequência normal no mês de 

"abril de 01/05/2020 a 31/05/2020".  

 

NOTA 2 - O Ofício que encaminhou a folha de ponto do Servidor informa que a 

confirmação de frequência se refere a maio de 2020, mas a folha de ponto informa em 

um campo que se refere a abril de 2020 e em outro campo a maio de 2020. 

 

NOTA 3 - O Servidor foi cedido à SEAS em 27/01/2020, até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 27/01/2020.  



 

 

NOTA 4 - O arquivo que nos foi remetido não está apto para leitura, não sendo possível 

analisar seu conteúdo. A identificação do mês e do Servidor foi feita pelo nome do 

arquivo remetido. 

 

NOTA 5 - O Servidor foi cedido à JUCERJA em 01/03/2020, até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 01/03/2020. 

 

NOTA 6 - O documento de confirmação de frequência não está assinado. Contém 

apenas o nome e o cargo do seu emissor.  

 

NOTA 7 - O Documento de confirmação de frequência que nos foi enviado trata-se de 

uma imagem possivelmente obtido junto ao SEI, contendo, porém, informações 

cortadas, inclusive sem a identificação do seu emissor.  

 

NOTA 8 - O Servidor foi cedido ao Instituto Rio Metrópole em 03/04/2020, até então 

estava lotado na CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 03/04/2020. 

 

NOTA 9 - O Servidor foi cedido à EMOP em 05/03/2020, até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 05/03/2020. 

 

NOTA 10 - O arquivo contendo o Documento de confirmação de frequência não está 

apto para leitura. O nome do arquivo não permite identificar o mês a que se refere. 

 

NOTA 11 - O Servidor foi cedido à SES em 26/05/2020, até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 26/05/2020. 

 

NOTA 12 - A confirmação de abril de 2020 só foi feita pelo Órgão cessionário em 

18/06/2020, junto com a confirmação de maio de 2020, e em data posterior à nossa 

solicitação ao RH da CGE, o que indica, s.m.j., que a CGE não vem recebendo a 

frequência do Servidor mensalmente. 

 

NOTA 13 - O Documento de frequência foi emitido em formado Word, portanto sem 

assinatura, e ainda sem a identificação do seu emissor. 

 



 

 

NOTA 14 - O Servidor foi cedido à SECTI em 10/02/2020, até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 10/02/2020.  

 

NOTA 15 - O Servidor esteve cedido à SEFAZ até 04/02/2020, retornando então à 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se até 04/02/2020. 

 

NOTA 16 - O Documento de frequência foi emitido em formado Word, portanto sem a 

assinatura do seu emissor. 

 

NOTA 17 - Documento não está apto para leitura. A identificação do mês e do Servidor 

foi feita através das informações constantes na correspondência eletrônica por meio da 

qual nos foi remetido o documento, e ainda pelo nome do arquivo remetido. 

 

NOTA 18 - O Servidor esteve cedido à SEFAZ até 16/02/2020, sendo cedido para o 

MP em 17/02/2020. 

 

NOTA 19 - O Servidor foi cedido à SEEDUC em 31/01/2020. Até então estava lotado 

na CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 31/01/2020. 

 

NOTA 20 - O Servidor foi cedido ao DETRAN/RJ em 08/04/2020. Até então estava 

lotado na CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 08/04/2020. 

 

NOTA 21 - O Servidor esteve cedido ao TRF até 11/05/2020, sendo cedido para a SES 

em 12/05/2020, mas a SES informa em seu Documento que o Servidor teve frequência 

integral em maio de 2020. Ademais, o TRF nos enviou, via correspondências 

eletrônicas, confirmações de frequência referentes a junho e a julho de 2020, onde o 

Servidor não estava mais lotado desde 12/05/2020. 

 

NOTA 22 - O Servidor esteve cedido à SEFAZ até 02/04/2020, retornando então à 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se até 02/04/2020. 

 

NOTA 23 - O Servidor esteve cedido à SUDERJ até 26/04/2020, sendo cedido para a 

SEEDUC em 27/04/2020. 

 



 

 

NOTA 24 - O Servidor esteve cedido à SEINFRA até 13/05/2020, retornando então à 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se até 13/05/2020. 

 

NOTA 25 - O Servidor foi cedido à ALERJ em 08/01/2020. Até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 08/01/2020. 

 

NOTA 26 - O Servidor foi cedido à SEEDUC em 06/01/2020. Até então estava lotado 

na CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 06/01/2020. 

 

NOTA 27 - O Servidor foi cedido ao MP em 23/03/2020. Até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 23/03/2020.  

 

NOTA 28 - O Servidor foi cedido à SEAS em 27/01/2020. Até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 27/01/2020.  

 

NOTA 29 - O Servidor esteve cedido à JUCERJA até 01/03/2020, retornando então à 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se até 01/03/2020. 

 

NOTA 30 - O Servidor foi cedido à SES em 26/05/2020. Até então estava lotado na 

CGE, portanto o objeto deste teste refere-se a partir de 26/05/2020. 

 

NOTA 31 - O Servidor esteve cedido à SECTI até 10/02/2020, retornando então à CGE, 

portanto o objeto deste teste refere-se até 10/02/2020. 

 

NOTA 32 - O Servidor esteve em licença sem vencimento até 22/03/2020, sendo em 

23/03/2020 cedido para o Ministério da Saúde, portanto o objeto deste teste refere-se a 

partir de 23/03/2020. 

 

NOTA 33 - O Servidor esteve cedido para a SEELJE até 05/04/2020, retornando para a 

CGE em 06/04/2020. Foi cedido para a SEFAZ em 18/05/2020, portanto o objeto deste 

teste refere-se até 05/04/2020 e após 18/05/2020. 

 

NOTA 34 - O Servidor esteve cedido para a SEGOV até 16/02/2020, sendo cedido para 

a Secretaria de Agricultura de 17/02/2020. 



 

 

Como exemplo dos prejuízos causados pelas fragilidades no controle das 

frequências dos Servidores, verifica-se a situação ocorrida com o Servidor ID 

50325868, que esteve cedido à Secretaria de Estado da Polícia Militar até 13/01/2019, 

que, após sua exoneração, não se apresentou à CGE.  

 

Em função da ausência de controle sobre a frequência deste Servidor, a 

administração não percebeu que o mesmo se encontrava em situação irregular, sendo 

necessário posteriormente, a instauração de processo administrativo disciplinar para 

apurar os fatos. 

 

O fato de não ser exercido adequado controle da frequência dos Servidores da 

CGE, cedidos a outros Órgãos e Entidades, podendo gerar danos ao Erário em função de 

eventual pagamento dos proventos salariais à Servidor que não possui frequência 

comprovada, será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de 

Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto à ausência de adequado controle sobre a frequência dos Servidores cedidos a 

outros Órgãos e Entidades. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES: 

 

. Para que sejam criadas rotinas de controle de recebimento dos documentos de 

frequência dos Servidores cedidos, cobrando aos Órgãos cessionários tais informações 

quando não recebidas. 

 

. Para que os documentos que tratam das informações sobre a frequência, sejam 

devidamente analisados, atentando para possíveis inconsistências que possam não 

garantir que a frequência informada seja fidedigna. 

 

 

 



 

 

. Para que em casos de frequência não informada e após as devidas cobranças de envio, 

investigue se o Servidor se encontra realmente cedido ao correspondente Órgão e, em 

caso de resposta negativa, apure o motivo da divergência, efetuando o desconto dos 

proventos do Servidor que não tenha a frequência confirmada ou justificada através de 

licença. 

 

. Para que os responsáveis pelo controle de frequência dos Servidores da CGE 

disponham sempre da lotação atualizada dos Servidores cedidos, a fim de dar suporte 

aos procedimentos a serem adotados. 

 

. Para que o SIGRH seja mantido atualizado no tocante às cessões realizadas. 

 

 

7.16 Defasagem do posicionamento no padrão dos Servidores das carreiras da 

CGE, gerando consequentemente pagamentos de Vencimento, Gratificação 

por Desempenho de Atividade – GDA, Adicional de Qualificação – AQ e 

Triênio incorretos 

 

Ao longo dos nossos testes de auditoria nas folhas de pagamento de fevereiro a 

julho de 2019 verificamos que 51 Servidores se encontravam posicionados no Padrão 

desatualizado e, consequentemente, recebendo incorretamente os valores de 

Vencimento, Gratificação por Desempenho de Atividade – GDA, Adicional de 

Qualificação – AQ e Triênio. 

 

Como evento subsequente, a fim de obtermos informações a respeito das etapas 

já vencidas para alcançar a regularidade destas progressões, remetemos em 15/06/2020 

Correspondência Eletrônica a Coordenadoria de Recursos Humanos, solicitando 

informar-nos os procedimentos adotados para a efetivação da correção do mencionado 

posicionamento, e a correspondente posição atual da situação, considerando que o 

assunto ainda não está resolvido. 

 

 

 



 

 

Segundo a resposta oferecida pela Coordenadoria de Recursos Humanos, foi 

instaurado o Processo nº SEI-32/001/034013/2019 para tratar da publicação da 

autorização da progressão, que após ser encaminhado a Imprensa Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro, teve a publicação do seu objeto negada, com a justificativa de que “não 

estava publicando as progressões funcionais até segunda ordem”. 

 

A Coordenadoria de Recursos Humanos informou-nos, ainda, que recebeu da 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, através do Processo nº                   

SEI-12/001/044674/2019, a solicitação para providenciar as informações sobre o 

impacto financeiro e orçamentário das mencionadas progressões, que após a solicitação 

ser atendida, encaminhou o Processo para a Assessoria de Planejamento e Gestão, para 

sua manifestação quanto a viabilidade orçamentária, o qual foi posteriormente remetido 

a Chefia de Gabinete, para seguir os tramites necessários. 

 

Ainda, com o intuito de apurarmos o evento subsequente, atualizamos a pesquisa 

sobre o posicionamento do Padrão junto a folha de pagamento de maio de 2020 e 

verificamos que, pelo tempo transcorrido na carreira, além dos 51 Servidores que já 

estavam com o Padrão defasado, outros 95 também passaram a estar com essa incorreção 

em seus salários, totalizando assim 146 Servidores posicionados incorretamente, conforme 

demonstramos a seguir. 

 

POSICIONAMENTO NO PADRÃO – MAIO DE 2020 

ID 
DATA QUE INICIOU 

NO CONTROLE 
INTERNO 

DATA EM QUE 
DEVERIA OCORRER A 

ÚLTIMA 
PROGRESSÃO 

PADRÃO NO QUAL 
DEVERIA ESTAR 
POSICIONADO 

PADRÃO EM 
MAIO/2020 

******** 10/11/1994 10/11/2018 IX VIII 

******** 24/03/1998 24/03/2019 VIII VII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III  II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 13/02/1987 13/02/2020 XII XI 

******** 03/11/1997 03/11/2018 VIII VII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 



 

 

******** 31/03/1995 31/03/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 01/11/1994 01/11/2018 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 25/07/1994 25/07/2018 IX VIII 

******** 15/07/1985 15/07/2018 XII XI 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 29/09/1994 29/09/2018 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 06/05/1993 06/05/2020 X IX 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 23/09/1994 23/09/2018 IX VIII 



 

 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 21/08/1998 21/08/2019 VIII VII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 23/09/1994 23/09/2018 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 25/05/1998 25/05/2019 VIII VII 

******** 27/05/1996 27/05/2020 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 17/02/1995 17/02/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 08/08/2013 08/08/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 



 

 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 20/05/1986 20/05/2019 XII XI 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 04/09/2013 04/09/2019 III II 

******** 15/07/2013 15/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 24/03/1998 24/03/2019 VIII VII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 30/12/1994 30/12/2018 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 23/11/1998 23/11/2019 VIII VII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 13/02/1987 13/02/2020 XII XI 

******** 25/07/1994 25/07/2018 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 06/09/1995 06/09/2019 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 



 

 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 18/08/1995 18/08/2019 IX VIII 

******** 22/11/1995 22/11/2019 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

******** 12/07/2013 12/07/2019 III II 

******** 23/10/1995 23/10/2019 IX VIII 

******** 10/03/2014 10/03/2020 III II 

 

 

Conforme o artigo 6º da Lei nº 6.601/2013, o desenvolvimento funcional nas 

carreiras de Controle Interno ocorrerá mediante progressão funcional, que considerará o 

desempenho profissional do Servidor para avaliação de seu mérito.  

 

O inciso II do §2º deste mesmo artigo determina que a progressão funcional 

ocorrerá mediante a observação do interstício mínimo de 3 anos entre cada progressão e 

da avaliação periódica de desempenho individual satisfatória. 

 

Os Servidores a seguir descritos também se encontram com o posicionamento no 

padrão em atraso pois já transcorreu o interstício mínimo de 3 anos, porém não 

entregaram a correspondente Avaliação de Desempenho o que impede que sejam 

progredidos nas carreiras, conforme descrevemos no item 7.19 deste Relatório. 

 

POSICIONAMENTO NO PADRÃO 
 

SERVIDORES QUE NÃO ENTREGARAM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

ID 

DATA QUE 
INICIOU NO 
CONTROLE 
INTERNO 

DATA EM QUE 
DEVERIA OCORRER 

A ÚLTIMA 
PROGRESSÃO 

AVALIAÇÃO 
NÃO 

ENTREGUE 

PADRÃO QUE DEVERIA 
ESTAR SE TIVESSE 

APRESENTADO 
AVALIAÇÃO 

PADRÃO EM 
MAIO/2020 

******** 18/08/1995 18/08/2019 2018 IX VIII 

******** 18/08/1995 18/08/2019 2018 IX VIII 

******** 27/05/1996 27/05/2020 2019 IX VIII 

******** 06/09/1995 06/09/2019 2018 IX VIII 

******** 12/07/2013 12/07/2019 2018 III II 

******** 24/03/2014 24/03/2020 2019 III II 

 



 

 

O descumprimento da Lei nº 6.601/2013, no tocante às progressões funcionais 

dos Servidores da CGE, será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste 

Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Verificar se os trâmites preliminares necessários para efetuar a progressão do Padrão 

destes Servidores foram procedidos, tais como interstício mínimo de 3 anos desde a 

última progressão; obtenção de avaliação periódica de desempenho individual 

satisfatória, que equivale ao aproveitamento igual ou superior a 60% da pontuação 

máxima, excetuados aqueles em situação de dispensa de apresentação de Avaliação de 

Desempenho em função de afastamento superior a 180 dias; publicação do resultado da 

Avaliação de Desempenho, avaliação do impacto financeiro, etc.; e em caso positivo 

providenciar o registro das progressões, e em caso negativo tomar as providências 

cabíveis para solucionar as pendências. 

 

. Apurar se tal desatualização ocorreu com outros Servidores nas folhas de pagamento 

subsequentes a maio de 2020, além dos já destacados anteriormente. 

 

. Atentar para o fato de que os Servidores que não entregaram suas Avaliações de 

Desempenho não podem progredir na carreira. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 

7.17 Pagamento de Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA a 

servidores cedidos que não se encontravam em atividade inerente à 

carreira, por ocasião da Avaliação de Desempenho 

 

Efetuamos testes de auditoria sobre o pagamento da Gratificação de 

Desempenho de Atividade – GDA nas folhas de pagamento dos meses de fevereiro a 

julho de 2019. 

 



 

 

Segundo o §1º do artigo 10 da Lei nº 6.601, de 28 de novembro de 2013, a GDA 

é atribuída em função do desempenho individual do Servidor e em função do alcance 

das metas de desempenho institucional de seu Órgão ou Entidade em exercício, na 

seguinte proporção: 

 

. em até 40% do valor máximo da gratificação do Padrão correspondente, em função do 

desempenho individual do Servidor; 

 

. em até 60% do valor máximo da gratificação do Padrão correspondente, em função do 

alcance de metas institucionais. 

 

O artigo 24 da Resolução SEFAZ nº 888, de 07 de maio de 2015, que, por força 

da Resolução CGE nº 8, de 27 de novembro de 2018, foi utilizada como base para as 

Avaliações de Desempenho da etapa de 2018, determina que a parcela individual da 

GDA deve ser paga com base nos resultados aferidos na Avaliação Periódica de 

Desempenho, à partir do primeiro pagamento subsequente à publicação do resultado 

definitivo da etapa.  

 

Já o artigo 26 da Resolução SEFAZ nº 888/2015 determinou que, até que haja 

publicação do resultado da avaliação do cumprimento das metas institucionais no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a parcela institucional de GDA das carreiras de 

Analista de Controle Interno, atual Auditor do Estado, será paga em seu valor máximo, 

ou seja, 60%. 

 

Com base em nossos testes, efetuados em 2019, verificamos o pagamento de 

GDA em percentuais em desacordo com os constantes na Lei nº 6.601/2013, aos 

Servidores cedidos que não encontravam-se em atividades inerentes ao cargo a que foi 

admitido, no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da última 

Avaliação de Desempenho efetuada, neste caso relativa à etapa de 2018. 

 

O artigo 10 da Lei nº 6.601 determina que a GDA será paga ao Servidor que se 

encontre exercendo as atividades inerentes ao cargo para que admitido, atuais Auditores 

do Estado e Agentes de Controle Interno, independentemente do Órgão ou Entidade de 

lotação, com exceção das hipóteses previstas pelos artigos 11 e 12, que firmou: 



 

 

. artigo 11: o Servidor ocupante de cargos comissionados de símbolo SE, SS, CG, SA 

ou equivalentes perceberá a GDA no seu valor máximo, ou seja, em 100%. 

 

. artigo 12: o Servidor cedido que não tenha exercício em cargos comissionados 

descritos no artigo 11 ou que não tenham sido requisitados com prerrogativa de 

irrecusabilidade, perceberá a GDA em 60% do valor máximo. 

 

Desta forma, o Servidor cedido, que à época da avaliação, não esteja em 

atividades inerentes ao cargo a que foi admitido, nos Órgãos ou Entidades do Poder 

Executivo, ou não ocupe cargo comissionados de símbolo SE, SS, CG, SA ou 

equivalentes, ou, ainda, não tenha requisição com prerrogativa de irrecusabilidade, 

receberá a GDA em 60%. 

 

Segundo os artigos 7º e 8º da Lei nº 6.601/2013 as atribuições da carreira de 

controle interno são as seguintes: 

 

. Art. 7º - Compete ao Analista de Controle Interno desempenhar as atividades 

fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Estadual do Rio de Janeiro, especialmente aquelas envolvendo 

planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento 

especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, 

relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira do Estado, à 

administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e 

contábil. Grifos nossos 

 

Parágrafo único. Incluem-se dentre as competências do cargo de Analista de Controle 

Interno elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos 

de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos 

contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direta do Poder 

Executivo Estadual. 

 

 

 



 

 

. Art. 8º - Compete ao Agente de Controle Interno desenvolver as atividades 

fazendárias de média complexidade, envolvendo a execução, supervisionada, de tarefas 

relativas à contabilidade, escrituração, autorização de despesas e verificação da 

regularidade de atos ou fatos contábeis. Grifos nossos 

 

Conforme destacamos, o artigo 7º determina que as atividades do cargo de 

Analista de Controle Interno são inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Estadual. 

 

Considerando que a Lei nº 7.989/2018 transferiu da estrutura da SEFAZ para a 

CGE os cargos de Analista de Controle Interno (atual Auditor do Estado) e de Agente 

de Controle Interno, e como destacado no artigo 7º da Lei nº 6.601/2013, as atividades 

do cargo de Analista de Controle Interno são inerentes ao Sistema de Controle do Poder 

Executivo Estadual, entendemos que as atribuições descritas no artigo 5º da Lei de 

criação da CGE, nº 7.989/2018, a seguir destacadas, podem complementar as 

atribuições descritas nos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.601/2013:  

 

Art. 5º - Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual organizados por macrofunções e atividades de controle, 

que devem agir de forma articulada, multidisciplinar, integrada e sob a orientação 

técnico-normativa da CGE para o desempenho das atribuições de controle interno 

indicadas na Constituição Federal e na Estadual, compreendendo: Grifos nossos 

 

I - a instituição de procedimentos administrativos na execução dos atos de gestão 

financeira, orçamentária, patrimonial, contábil e administrativa, inclusive de gestão de 

pessoas, visando garantir, com razoável segurança, o alcance dos objetivos 

institucionais; 

 

II - A eficácia, eficiência, celeridade, transparência e segurança da aplicação, gestão, 

guarda e arrecadação de bens, valores e dinheiros públicos estaduais ou pelos quais o 

Estado seja responsável;  

 

III - O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o 

cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às 

normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;  



 

 

IV - O controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à 

legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;  

 

V - O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos 

dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;  

 

VI - O controle destinado a avaliar a eficiência e eficácia do controle interno da 

administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos 

relativos aos incisos I a V do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 

maio de 2000. 

 

Considerando que, segundo a Resolução SEFAZ nº 888/2015, as avaliações 

devem ser efetuadas em etapas anuais, a GDA paga ao longo do exercício de 2019 deve 

ser efetuada com base no resultado das Avaliações de Desempenho da etapa de 2018, 

visto que, conforme o §6º do artigo 10 da Lei nº 6.601/2013, o resultado de uma 

avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do período de avaliação subsequente. 

 

Assim, em nossos testes efetuados em 2019, após a análise das Avaliações de 

Desempenho da etapa de 2018, apuramos que os Servidores à seguir relacionados 

encontravam-se recebendo a GDA em desacordo com o inciso II do art. 12 da lei 

6.601/2013, devido a sua atuação fora do Poder Executivo. 

 

SERVIDORES CEDIDOS ATUANDO FORA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO A QUE  
 

FOI ADMITIVO, SEGUNDO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 

ID 
ÁREA DE ATUAÇÃO À ÉPOCA DA AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 

% DE GDA 
RECEBIDO DE 

FEV A 
JUL/2019 

% DE GDA 
QUE 

DEVERIA 
RECEBER 

JUSTIFIFICATIVA 

******** 
GERÊNCIA CONTABILIDADE - MINISTÉRIO 

PÚBLICO 
100% 60% 

ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** PROCURADORIA DÍVIDA ATIVA – PGE 100% 60% 
ATIVIDADES NÃO 

INERENTES AO CARGO 

******** ALERJ 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** AUDITORIA FISCAL REGIONAL – SEFAZ 100% 60% 
ATIVIDADES NÃO 

INERENTES AO CARGO 

******** CONTABILIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO 90% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** AUDITORIA FISCAL REGIONAL – SEFAZ 100% 60% 
ATIVIDADES NÃO 

INERENTES AO CARGO 

******** CONTABILIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** GABINETE DE CONSELHEIRO TCE/RJ 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 



 

 

Como evento subsequente verificamos que até a emissão da folha de 

pagamento de maio de 2020 não foram tomadas providências para regularização do 

pagamento indevido da GDA ocorrido em 2019. 

 

Ainda em evento subsequente, analisamos as Avaliações de Desempenho 

referentes à etapa de 2019, que corresponde ao pagamento da GDA em 2020, e 

observamos as seguintes situações em desacordo com as legislações mencionadas 

anteriormente: 

 

SERVIDORES CEDIDOS ATUANDO FORA DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO A QUE  
FOI ADMITIVO, SEGUNDO A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2019 

ID 

ÁREA DE ATUAÇÃO À ÉPOCA  
DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DA ETAPA DE 
2019 

PONTUAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DA 
ETAPA DE 2019 

% DE GDA 
RECEBIDO 
DE JAN A 
JUN/2020 

% DE GDA 
QUE DEVE 
RECEBER 

JUSTIFIFICATIVA 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO - 100% 60% NOTA 1 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO 26 100% 60% NOTA 2 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** TRF - 100% 60% NOTA 1 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** ALERJ 33 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

******** MINISTÉRIO PÚBLICO 33 100% 60% 
ATUAÇÃO FORA DO 
PODER EXECUTIVO 

 

NOTA 1 – O Servidor não entregou a sua avaliação até o termino da apuração dos 

nossos testes relativos às Avaliações de Desempenho, conforme descrito no item 7.19 

deste Relatório, mas de acordo com as informações constante no SIGRH, sua área de 

lotação ao término da etapa de 2019 foi fora do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro, e consequentemente deve receber 60% da GDA ao longo de 2020, conforme o 

inciso II do artigo 12 da Lei nº 6.601/2013. 

 

NOTA 2 – O Avaliador não assinou a Avaliação de Desempenho na 2ª e 3ª folhas, 

tendo apenas descrito seu nome. O Servidor igualmente também não assinou, 

possivelmente devido a indisponibilidade de impressora para imprimir e assinar em 

função dos trabalhos remotos, decorrente da pandemia causada pelo Coronavirus.  

 



 

 

Ressaltamos, ainda, que os Servidores ID ******** e ID ******** também 

exerceram suas atividades fora do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

especificamente na Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu e na 

Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, respectivamente, mas estavam ao final da 

etapa de 2019 nomeados nos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Chefe de 

Gabinete, respectivamente, o que lhes confere o percentual de 100% da GDA, conforme 

o artigo 11 da Lei nº 6.601/2013, que determina que o Servidor caso investido em cargo 

em comissão ou função de confiança fará jus à GDA de acordo com o resultado obtido 

na avaliação de desempenho individual e institucional, com exceção dos ocupantes de 

cargos comissionados de símbolo SE, SS, CG, SA ou equivalentes, que perceberão a 

GDA calculada no seu valor máximo. 

 

O fato de ter sido pago incorretamente a GDA a Servidores cedidos que não se 

encontravam em atividade inerente à carreira será motivo de RESSALVA no Parecer 

Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento incorreto da GDA a Servidores cedidos que não se encontravam 

em atividade inerente à carreira. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Buscar a regularização do pagamento da GDA destes Servidores, tanto os citados no 

quadro referente a etapa de 2018, quanto aos citados no quadro referente a etapa de 

2019, efetuando, ainda, o aviso formal aos Servidores que estiverem em situação de 

iminente diminuição salarial. 

 

. Incluir nos formulários de Avaliação de Desempenho os seguintes campos, que irão 

auxiliar a definição do percentual da GDA: Órgão/Entidade de lotação; Setor de lotação; 

nome e símbolo caso esteja nomeado em Cargo Comissionado; e atividades 

desempenhadas na etapa. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 



 

 

7.18 Servidores que receberam Gratificação de Desempenho de Atividade – 

GDA em desacordo com a pontuação obtida na Avaliação de Desempenho 

 

Em continuação aos resultados obtidos nos testes de auditoria sobre o pagamento 

da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA nas folhas de pagamento dos 

meses de fevereiro a julho de 2019, verificamos que para os Servidores, a seguir 

descritos, os resultados das Avaliações de Desempenho não correspondem ao valor da 

GDA constante em seus contracheques. 

 

SERVIDORES RECEBENDO GDA EM DESACORDO COM A PONTUAÇÃO OBTIDA  
 

NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 

ID 
ÁREA DE ATUAÇÃO À ÉPOCA DA AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 

PONTUAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DA 
ETAPA DE 2018 

% DE GDA 
RECEBIDO DE 

FEV A 
JUL/2019 

% DE GDA 
QUE DEVERIA 
RECEBER EM 

2019 

******** UCI DA CENTRAL 31 70% 100% 

******** AUDITORIA INTERNA DO INEA 31 90% 100% 

******** AUDITORIA INTERNA DO RIOTRILHOS 33 90% 100% 

******** PROCON 33 70% 100% 

******** CGE 31 90% 100% 

******** CGE 32 70% 100% 

******** UCI DA SEFAZ 30 100% 90% 

******** 
DEPARTAMENTO DE REVISÃO DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DA SEEDUC 
32 70% 100% 

******** CGE 31 90% 100% 

******** CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA 31 90% 100% 

 

Como evento subsequente verificamos que até a emissão da folha de 

pagamento de maio de 2020 não foram tomadas providências para regularização do 

pagamento indevido da GDA ocorrido em 2019. 

 

Ainda em evento subsequente, analisamos as Avaliações de Desempenho 

referentes à etapa de 2019, que correspondem ao pagamento da GDA em 2020, e 

observamos que o percentual aplicado foi em desacordo com as correspondentes 

avaliações em relação aos Servidores relacionados a seguir. Ademais, verificamos que 

as Avaliações de Desempenho destes Servidores não estão devidamente preenchidas e 

assinadas, contrariando o que determina o § 4º do artigo 9º da Resolução SEFAZ nº 

888/2015: 



 

 

SERVIDORES RECEBENDO GDA EM DESACORDO COM A PONTUAÇÃO OBTIDA 
 

NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2019 

ID 
ÁREA DE ATUAÇÃO À ÉPOCA DA 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DA ETAPA DE 2019 

PONTUAÇÃO DA 
AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DA 
ETAPA DE 2019 

% DE GDA 
RECEBIDO 
DE JAN A 
JUN/2020 

% DE GDA QUE 
DEVE RECEBER 

EM 2020 

******** CENTRAL – UCI 29 70% NOTA 1 

******** CGE – AGE 33 90% 100% 

******** INEA – UCI 33 90% 100% 

******** CGE – AGE 33 60% 100% 

******** CGE – DGAF 28 80% NOTA 2 

******** CGE - LOTAÇÃO PROVISÓRIA 30 90% NOTA 3 

******** CGE – DGAF 23 80% NOTA 4 

******** CGE – CGE 28 100% 90% NOTA 5 

******** RIOTRILHOS - UCI 33 90% NOTA 6 

******** SECRETARIA DAS CIDADES 32 70% NOTA 7 

******** CGE – AGE 32 70% 100% 

******** CGE – AGE 32 60% 100% 

******** CGE – DGAF 32 90% 100% 

******** SEAP – UCI 29 100% NOTA 8 

******** PGE – UCI 32 60% 100% 

******** CGE – CGE 31 60% 100% 

******** CGE – AGE 32 70% 100% 

******** SECTI – UCI 19 100% NOTA 9 

******** CGE – AGE 33 60% NOTA 10 

******** CGE – DGAF 31 90% 100% 

 

NOTA 1: A Avaliação de Desempenho do Servidor não informa a etapa a que se refere, 

além de estar incompleta, visto que falta a última folha. Consequentemente, a mesma 

não está assinada pelo Servidor, e tampouco foi respondida à pergunta discursiva que 

questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do cargo. Se a 

avaliação estivesse devidamente preenchida, o percentual da GDA seria de 90%. 

 

NOTA 2: O Avaliador não datou a 2ª e 3ª folhas e o Servidor não datou a 3ª folha. Se a 

avaliação estivesse devidamente preenchida, o percentual da GDA seria de 90%. 

 



 

 

NOTA 3: Não consta a assinatura do Servidor na 3ª folha da Avaliação de 

Desempenho, possivelmente devido a indisponibilidade de impressora para imprimir e 

assinar, em função dos trabalhos remotos decorrentes da pandemia causada pelo 

Coronavirus. O Servidor esteve afastado, entre licença prêmio e férias, de 29/04/2019 a 

13/05/2020, ou seja, esteve ausente por mais de 180 dias, não devendo ser avaliado, 

conforme determina o artigo 21 da Resolução SEFAZ nº 888/2015. Assim, o resultado 

de sua Avaliação de Desempenho de referente a etapa de 2018 deveria ser repetido e 

considerando que esteve atuando fora do Poder Executivo, conforme já mencionado no 

item 7.17 deste Relatório de Auditoria, deveria receber o percentual da GDA em 60%. 

 

NOTA 4: Não consta a assinatura e data do Servidor na 3ª folha da Avaliação de 

Desempenho, possivelmente devido a indisponibilidade de impressora para imprimir e 

assinar, em função dos trabalhos remotos decorrentes da pandemia causada pelo 

Coronavirus. Adicionalmente, também não consta nesta folha o ID do Avaliador. Se a 

Avaliação estivesse adequada, o percentual da GDA seria de 75%. 

 

NOTA 5: Não consta a assinatura e a data do Servidor na 3ª folha da Avaliação de 

Desempenho, possivelmente devido a indisponibilidade de impressora para imprimir e 

assinar, em função dos trabalhos remotos decorrentes da pandemia causada pelo 

Coronavirus.  

 

NOTA 6: Não consta o ID do Avaliador nos 3 campos da Avaliação de Desempenho 

onde o mesmo deveria ser informado. Se a Avaliação estivesse adequada, o percentual 

da GDA seria de 100%. 

 

NOTA 7: Não consta o ID do Avaliador na 2ª folha da Avaliação de Desempenho. Se a 

Avaliação estivesse adequada, o percentual da GDA seria de 100%. 

 

NOTA 8: O ID do Avaliador informado na 3ª folha da Avaliação de Desempenho está 

incorreto. Se a Avaliação estivesse adequada, o percentual da GDA seria de 90%. 

 

NOTA 9: Não consta o nome e ID do Avaliador na 1ª folha da Avaliação de 

Desempenho. Se a avaliação estivesse adequada, o percentual da GDA seria de 60%. 

 



 

 

NOTA 10: A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor, possivelmente 

devido a indisponibilidade de impressora para imprimir e assinar, em função dos 

trabalhos remotos decorrentes da pandemia causada pelo Coronavirus. As perguntas da 

3ª folha não foram respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é 

compatível com o cargo. Se a avaliação estivesse adequada, o percentual da GDA seria 

de 100%. 

 

Já o Servidor ID ********, o qual não está citado no quadro anterior, apesar de 

ter obtido o resultado de 29 pontos em sua Avaliação de Desempenho referente a etapa 

de 2019, o que equivaleria a 90% da GDA, deverá recebê-la em 100%, visto que estava 

nomeado em cargo comissionado de Assessor Chefe de Controle Interno, símbolo DG, 

que conforme o artigo 11 da lei nº 6.601/2013, deve perceber a GDA calculada no seu 

valor máximo. 

 

O fato de ter sido paga a GDA em desacordo com a pontuação obtida na 

Avaliação de Desempenho será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste 

Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento da GDA a Servidores em desacordo com a pontuação obtida na 

Avaliação de Desempenho. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Buscar a regularização do pagamento da GDA destes Servidores, tanto os citados no 

quadro referente a etapa de 2018, quanto aos citados no quadro referente a etapa de 

2019, efetuando, ainda, o aviso formal aos Servidores que estiverem em situação de 

iminente diminuição salarial. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 

 

 



 

 

7.19 Servidores que receberam a Gratificação de Desempenho de Atividade – 

GDA em 100% apesar de não terem apresentado a Avaliação de 

Desempenho 

 

Segundo a Coordenadoria de Recursos Humanos os Servidores, a seguir 

descritos, não apresentaram suas Avaliações de Desempenho referente à etapa de 2018, 

que definiria o percentual da GDA a pagar em 2019. 

 

Em função desta ausência, não é possível identificar a lotação do Servidor, a 

pontuação obtida, o percentual do desempenho individual, e tampouco o cargo que o 

Servidor ocupava, o que em casos de cargos comissionados de símbolos SE, SS, AS, 

CG ou equivalentes, garantiriam o pagamento da GDA em 100%.  

 

Não sendo avaliados, não se tem noção de como foi o desempenho dos 

Servidores na etapa, perdendo assim totalmente o direito aos 40% referentes ao 

desempenho individual, conforme já mencionado no item 7.18 deste Relatório, 

equivalendo a GDA, assim, em 60%. 

 

SERVIDORES CUJA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 
 

NÃO FORAM ENCAMINHADAS 

ID 
ENTREGOU AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO ETAPA 2018 

% DE GDA RECEBIDO 
DE FEV A JUL/2019 

% DE GDA QUE DEVERIA RECEBER EM 
2018 DEVIDO AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO 

******** NÃO 100% 100% - NOTA 1 

******** NÃO 100% 60% 

******** NÃO 100% 60% 

******** NÃO 100% 60% 

******** NÃO 100% até de 2019 60% - NOTA 2 

******** NÃO 100% 60% 

******** NÃO 90% 60% 

******** NÃO 100% 60% 

 

 

 



 

 

NOTA 1 - A Avaliação de Desempenho da etapa de 2018 do Servidor, segundo a 

Coordenadoria de Recursos Humano da CGE, não foi encontrada. Tal fato, 

possivelmente, ocorreu devido a sua ausência por gozo de licença prêmio iniciada em 

02/05/2018. Conforme o artigo 21 da Resolução SEFAZ nº 888/2015 não deverá ser 

avaliado o Servidor que estiver afastado há mais de 180 dias corridos quando for 

iniciada a etapa de avaliação, fato que engloba este Servidor. Assim, para efeito de 

percentual de GDA, vale a avaliação de 2017 no qual obteve 32 pontos em suas 

atividades inerentes à carreira. 

 

NOTA 2 - A Avaliação de Desempenho da etapa de 2018 do Servidor, segundo a 

Coordenadoria de Recursos Humano da CGE, não foi encontrada. Tal fato, 

possivelmente, ocorreu devido sua ausência por afastamento em função de processo 

disciplinar, que culminou em sua demissão em 27/06/2019. Estando o Servidor afastado 

de suas atividades profissionais não há como ser avaliado e tampouco receber GDA em 

100%. 

 

 

Como evento subsequente verificamos que, com exceção do Servidor ID 

********, que estava em Licença Prêmio, até a emissão da folha de pagamento de maio 

de 2020 não foram tomadas providências para regularização das situações apontadas. 

 

Ainda em evento subsequente, verificamos que as Avaliações de Desempenho 

referentes à etapa de 2019 dos Servidores, a seguir relacionados, não foram entregues 

até o término dos nossos testes, e consequentemente o percentual da GDA pago em 

2020 está em desacordo com o inciso I do §1º do artigo 10 da Lei nº 6.601/2013, que 

determina que a GDA será paga em até 40% do valor máximo da gratificação do Padrão 

correspondente, em função do desempenho individual do Servidor, o que não foi 

avaliado devido à ausência da Avaliação de Desempenho. 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIDORES CUJA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2019 
 

NÃO FORAM ENCAMINHADAS 

ID 
LOTAÇÃO AO FINAL 
DA ETAPA DE 2019 

ENTREGOU AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO  

ETAPA DE 2018 

ENTREGOU 
AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

ETAPA 2019 

% DE GDA 
RECEBIDO DE 

JAN A JUN/2020 

% DE GDA QUE 
DEVE RECEBER EM 
DEVIDO AUSÊNCIA 

DE AVALIAÇÃO 

******** MPERJ SIM NÃO 100% 60% - NOTA 1 

******** CGE SIM NÃO 100% 60% 

******** TRF NÃO NÃO 100% 60% - NOTA 1 

******** CGE SIM NÃO 100% 60% 

******** CGE NÃO NÃO 90% 60% 

******** PGE NÃO NÃO 100% 60% 

******** QUISSAMÃ SIM NÃO 100% 60% - NOTA 1 

 
 

NOTA 1 – Ainda que o Servidor tivesse entregue sua Avaliação de Desempenho, 

segundo informações constantes no SIGRH sua área de lotação ao término da etapa de 

2019 foi fora do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, e consequentemente 

deve receber 60% da GDA ao longo de 2020, de acordo com o inciso II do artigo 12 da 

Lei nº 6.601/2013, anteriormente apontado no 7.17 deste Relatório, a não ser que 

estivesse nomeado em cargo comissionado de símbolos SE, SS, AS, CG ou 

equivalentes, que lhe garantiria o pagamento da GDA em 100%, mas com a ausência da 

Avaliação de Desempenho, tal informação não foi possível obter. 

 

Conforme o 6º da Lei nº 6.601/2013 o desenvolvimento funcional nas carreiras 

de Controle Interno ocorrerá mediante progressão funcional, que considerará o 

desempenho profissional do servidor para avaliação de seu mérito.  

 

O inciso II do §2º deste mesmo artigo determina que a progressão funcional 

ocorrerá mediante a observação do interstício mínimo de 3 anos entre cada progressão e 

mediante a avaliação periódica de desempenho individual satisfatória. 

 

Desta forma, a ausência da apresentação da Avaliação de Desempenho, à época 

do processamento das avaliações, impede que os Servidores sejam progredidos nas 

carreiras, conforme descrevemos no 7.16 deste Relatório.  



 

 

O fato de ter sido paga a GDA em 100% apesar dos Servidores não terem 

apresentado a Avaliação de Desempenho será motivo de RESSALVA no Parecer 

Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento da GDA em 100% a Servidores que não apresentaram a Avaliação 

de Desempenho. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Buscar a regularização do pagamento da GDA destes Servidores, tanto os citados no 

quadro referente a etapa de 2018, quanto aos citados no quadro referente a etapa de 

2019, efetuando, ainda, o aviso formal aos Servidores que estiverem em situação de 

iminente diminuição salarial. 

 

. Atentar para o fato que os Servidores que não entregaram suas Avaliações de 

Desempenho não podem progredir na carreira. 

 

 

7.20 Aceitação de Avaliações de Desempenho com Inconsistências 

 

Conforme mencionado no item 7.19 deste Relatório de Auditoria, a Resolução 

CGE nº 8, de 27 de novembro de 2018 determinou que as Avaliações de Desempenho a 

serem aplicadas aos Servidores que compõem o quadro de pessoal efetivo da 

Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no exercício do 2018, que deveriam 

refletir o pagamento da GDA no exercício em análise, 2019, seguiriam o mesmo rito 

estabelecido na Resolução SEFAZ n° 888, de 07 de maio de 2015, a qual determina que 

a Avaliação Periódica de Desempenho deve ser realizada por etapas anuais. 

 

Ao analisarmos as Avaliações de Desempenho referentes à etapa de 2018, 

correspondentes ao pagamento da GDA em 2019, encontramos as seguintes 

impropriedades: 

 



 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2018 
 

PAGAMENTO DE GDA EM 2019 

ID INCONSISTÊNCAS ENCONTRADAS 

******** Servidor assinou a Avaliação de Desempenho como Avaliado e Avaliador. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não dispõe da data de emissão, data da etapa e lotação do 
Servidor. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor e informa que a mesma se 
refere à etapa 2017/2018 e não apenas 2018. 

******** 
Na Avaliação de Desempenho consta a informação que a mesma se refere à etapa 
2017/2018 e não apenas 2018. 

******** A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor. 

******** A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor e não dispõe do ano da etapa. 

******** A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não informa o ano da etapa à que se refere e não está 
composta pela sua 3ª folha e consequentemente falta a assinatura do Servidor. 

******** 
Na Avaliação de Desempenho consta a informação que a mesma se refere à etapa 
2017/2018 e não apenas 2018. 

******** A Avaliação de Desempenho não está assinada pelo Servidor. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não informa o ano da etapa à que se refere e não está assinada 
pelo Servidor. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não informa o ano da etapa à que se refere, não está assinada 
pelo Servidor e ainda pelo Avaliador na 3ª folha. 

******** 
A Avaliação de Desempenho não informa o ano da etapa à que se refere, e não está 
assinada pelo Servidor, e ainda pelo Avaliador na 3ª folha. 

 

Apesar das impropriedades encontradas nas Avaliações de Desempenho, em 

desacordo com as determinações da Resolução SEFAZ nº 888/2015, estas foram aceitas 

pela Coordenadoria de Recursos Humanos, e ainda, o percentual da GDA pago ao 

Servidor manteve-se o mesmo. 

 

Como evento subsequente analisamos as Avaliações de Desempenho referentes 

à etapa de 2019, que corresponde ao pagamento da GDA em 2020, que foi 

regulamentada pela Resolução CGE nº 51/2020, que a exemplo da Resolução CGE nº 

8/2018, também determinou que as Avaliações Periódicas de Desempenho seguiriam o 

mesmo rito estabelecido na Resolução SEFAZ n° 888/2015. 

 

Quanto à Resolução SEFAZ n° 888/2015 destacamos as seguintes 

determinações: 

 



 

 

. Artigo 20 combinado com o § 4º do artigo 9: Cada Avaliador deverá remeter à 

Coordenadoria de Recursos Humanos as Avaliações de Desempenho de todos os seus 

Avaliados, devidamente preenchidas e assinadas. 

 

. Artigo 19: O processo de Avaliação Periódica de Desempenho do Servidor será 

realizado por etapas anuais de avaliação. 

 

. § 1º do Artigo 19: O servidor que não permanecer em efetivo exercício no mesmo 

setor durante todo o período de avaliação será avaliado pela chefia imediata de onde 

estiver lotado no momento da aplicação da avaliação. 

 

. § 2º do Artigo 19: Caso o servidor avaliado esteja desempenhando suas atividades há 

menos de 60 dias no setor em estiver lotado no momento da aplicação da avaliação, o 

Avaliador deverá solicitar ao chefe imediato anterior do seu Avaliado, informações para 

subsidiar a sua avaliação. 

 

. Artigo 21: Não deverá ser avaliado o Servidor que estiver afastado há mais de 180 dias 

corridos quando for iniciada a etapa da avaliação, ficando sua avaliação postergada até a 

próxima etapa anual em que ele esteja no desempenho regular de suas funções. 

 

Na nossa análise, observamos as seguintes impropriedades: 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ETAPA DE 2019 
 

PAGAMENTO DE GDA EM 2020 

ID INCONSISTÊNCAS ENCONTRADAS 

******** 
A Avaliação não informa o ano da etapa a que se refere. Não consta a última folha da 
Avaliação, consequentemente a mesma não está assinada pelo Servidor, além de não 
informar as respostas às perguntas discursivas. 

******** O Servidor não datou a avaliação. 

******** 

As perguntas da 3º folha não foram respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do 
Servidor é compatível com as exigências do cargo. A avaliação foi feita pela SEAS em 
17/02/2020, onde o Servidor estava cedido desde 27/01/2020, há menos de 60 dias, o que 
põe em dúvida se o Avaliador solicitou auxílio do chefe imediato anterior, visto que o 
Servidor ficou de licença prêmio de 07/03/2019 a 27/01/2020, mais de 180 dias ausente, e 
portanto não devendo ser avaliado. Ademais, na etapa de 2018 foi avaliado por ele próprio, 
portanto a pontuação obtida em sua avaliação não tem valor para ser repetida em 
substituição a de 2019. 



 

 

******** 

As 4 perguntas da 3ª folha não foram respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do 
Servidor é compatível com as exigências do cargo. 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 
Das 4 perguntas da 3ª folha, 3 não foram respondidas, inclusive a que questiona se o perfil 
do Servidor é compatível com as exigências do cargo. 

******** 

A Avaliação não informa o ano da etapa a que se refere. 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** A data da assinatura do Avaliador e do Avaliado na 3ª folha é de 19/02/2019. 

******** O Avaliador não datou a 3ª folha. Das 4 perguntas da 3ª folha, 2 não foram respondidas. 

******** Nas assinaturas do Avaliador, na 2ª e 3ª folhas não constam o seu nome e ID. 

******** Não consta a data da assinatura do Servidor na 3ª folha da Avaliação. 

******** 

As 4 perguntas da 3ª folha não foram respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do 
Servidor é compatível com as exigências do cargo. O Servidor esteve de licença no período 
de 05/05/2019 a 27/01/2020, portanto permaneceu ausente por mais de 180 dias, não 
devendo ser avaliado. 

******** 

Não há identificação do Avaliador na 1ª folha. 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 

******** 
Não consta a data da assinatura do Avaliador na 2ª e 3ª folhas, assim como do Servidor na 
3ª folha. 

******** A Avaliador datou as 2ª e 3ª folhas em 29/01/2019. 

******** 

Não consta o cargo do Servidor na 1ª folha. Não foram respondidas as questões da 3ª folha, 
inclusive a que pergunta se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do cargo. O 
Servidor não assinou sua avaliação, possivelmente devido a indisponibilidade de 
impressora. O Servidor, entre férias e licença prêmio esteve ausente de 03/06/2019 a 
26/06/2020, ou seja, estava há mais de 180 dias ausente, não devendo ser avaliado. 



 

 

******** 

Não consta o ID do Avaliador na 1ª folha. Não foi respondida na 3ª folha a pergunta que 
questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do cargo. Entre férias e 
licença prêmio o Servidor esteve ausente de 29/05/2019 a 01/04/2020, ou seja, por mais 
de 180 dias, não devendo ser avaliado. 

******** O Avaliador datou a 2ª folha em 19/10/2016. 

******** Não constam o ID do Avaliador nas 2ª e 3ª folhas. 

******** O Avaliador datou a 2ª folha em 30/01/2019. 

******** 
O Avaliador não assinou a 3ª folha. O Servidor esteve ausente, entre licença prêmio e 
férias, de 29/04/2019 a 13/05/2020, mais de 180 dias, não devendo ser avaliado. A 
avaliação foi emitida em 20/02/2020 quando estava afastado há mais de 180 dias. 

******** 

O Servidor não assinou a 3ª folha, possivelmente em função da indisponibilidade de 
impressora para imprimir e digitalizar, devido aos trabalhos serem de forma remota em 
virtude da pandemia causada pelo Coronavirus. Nesta 3ª folha também não consta o ID do 
Avaliador. 

******** 

Não consta o ID do Avaliador na 1º folha. O Servidor não assinou a avaliação, possivelmente 
em função da indisponibilidade de impressora para imprimir e digitalizar, devido aos 
trabalhos serem de forma remota em virtude da pandemia causada pelo Coronavirus. A 
avaliação foi feita pela AGERIO, onde o Servidor esteve cedido até 15/04/2019. Entre férias 
e licença prêmio, o Servidor esteve ausente de 17/04/2019 a 09/05/2020, sendo sua 
avaliação emitida em 30/01/2020, quando estava afastado por mais de 180 dias. 

******** O Avaliador não datou a 2ª folha. 

******** 
O Servidor esteve cedido até 15/12/2019, mas foi avaliado em 29/01/2020 pela chefia 
imediata na AGE onde estava lotada há menos de 60 dias, e apenas há 16 dias no final da 
etapa de 2019, o que põe em dúvida se o Avaliador consultou o chefe imediato anterior. 

******** 

Não consta o cargo do Servidor na 1ª folha. Não foram respondidas as questões da 3ª folha, 
inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do cargo. O 
Servidor está afastado, entre férias e licença prêmio, de 28/01/2019 a 27/09/2021, 
portanto não deveria ter sido avaliado. 

******** Não consta a data da assinatura do Avaliador na 3ª folha. 

******** Não consta o ID do Avaliador nos 3 campos onde o mesmo deveria ser informado. 

******** 
Não consta a lotação do Servidor na 1ª folha e o ID do Avaliador na 2ª folha. Está faltando a 
3ª folha da Avaliação, consequentemente a mesma não está assinada pelo Servidor, além 
de não informar as respostas às perguntas discursivas.  

******** O Avaliador não datou a 2ª e 3ª folhas e o Servidor não datou a 3ª folha. 

******** 
O Servidor esteve de licença prêmio de 01/04/2019 a 25/03/2020, ou seja, ausente por 
mais de 180 dias durante, não devendo ser avaliado. 

******** As datas das assinaturas na 2ª e 3ª folhas estão incompletas. 

******** 
Não constam os dados do Avaliador na 1ª folha. As perguntas da 3ª folha não foram 
respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é compatível com a carreira. 

******** Não consta o ID do Avaliador na 1ª folha. 

******** Não consta o ID do Avaliador na 2ª folha. 

******** 

Não foram respondidas as questões da 3ª folha, inclusive a que pergunta se o perfil do 
Servidor é compatível com as exigências do cargo. O Servidor esteve ausente, entre férias e 
licença prêmio, de 02/05/2019 a 23/08/2020, portanto por mais de 180 dias, não devendo 
ser avaliado. A avaliação foi efetuada em 30/06/2020 durante sua ausência. 

******** Não consta o ID do Avaliador na 2ª folha. 

******** 
Não consta o ID do Avaliador na 2ª folha. Não foi respondida a pergunta da 3ª folha, que 
questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências da carreira. 

******** O ID do avaliador informado na 3ª folha está incorreto. 

******** 
Não consta ID do Avaliador na 1ª folha. O avaliador compõe o quadro da ALERJ, para onde 
o Servidor somente foi cedido em 2020. O Servidor esteve ausente, entre férias e licença 
prêmio de 02/01/2019 a 05/02/2020, não devendo ser avaliado. 



 

 

******** 
O Servidor não assinou a avaliação, possivelmente devido a indisponibilidade de impressora 
para imprimir e digitalizar, em função dos trabalhos serem de forma remota em virtude da 
pandemia causada pelo Coronavirus. 

******** 

A Avaliação foi feita pelo Ministério Público, onde o Servidor esteve cedido até 12/08/2019. 
O Servidor esteve de férias e licença prêmio de 01/08/2019 a 09/02/2020. A Avaliação está 
datada em 12/08/2019, antes do final da etapa, e, ainda, antes da emissão da Resolução 
CGE que regulamentou as avaliações de 2019. 

******** 
Não consta o ano ao qual a etapa se refere. Não foram respondidas as perguntas da 3ª 
folha, inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do 
cargo. 

******** 
O Avaliador e o Servidor não assinaram a avaliação, possivelmente devido a 
indisponibilidade de impressora para imprimir e digitalizar, em função dos trabalhos serem 
de forma remota em virtude da pandemia causada pelo Coronavirus. 

******** 

A avaliação não está assinada pelo Servidor, possivelmente devido a indisponibilidade de 
impressora para imprimir e digitalizar, em função dos trabalhos serem de forma remota em 
virtude da pandemia causada pelo Coronavirus. As perguntas da 3ª folha não foram 
respondidas, inclusive a que pergunta se o perfil do Servidor é compatível com as 
exigências do cargo. 

******** 
Não consta o ano da etapa a que se refere a Avaliação. Não consta o nome e ID do 
Avaliador na 1ª folha. 

******** Não consta o ID do Avaliador na 1ª folha. 

******** Não consta o ID do Avaliador na 2ª folha 

******** 
Não consta o ID do Avaliador na 1ª folha. As perguntas da 3ª folha não foram respondidas, 
inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é compatível com as exigências do cargo. 

******** 
Não consta o nome e o ID do Avaliador na 1ª folha. As perguntas da 3ª folha não foram 
respondidas, inclusive a que questiona se o perfil do Servidor é compatível com as 
exigências do cargo. O Servidor não datou sua assinatura. 

 

 

O fato de terem sido aceitas Avaliações de Desempenho com inconsistências 

será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto a aceitação de Avaliações de Desempenho com inconsistências, uma vez que 

deve interpor alterações no pagamento da GDA. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Reavaliar os efeitos das pontuações publicadas em 16/07/2020 em função das 

impropriedades apontadas no quadro anterior, considerando, ainda, as determinações 

constantes na Resolução CGE nº 51/2020 e na Resolução SEFAZ n° 888/2015, assim 

como, reavaliar os efeitos causados pelas impropriedades citadas nas Avaliações de 

Desempenho de 2018. 



 

 

. Proceder maior controle sobre o recebimento das futuras etapas de Avaliação de 

Desempenho, a fim de evitar o seu recebimento com incorrência de impropriedades. 

 

 

7.21 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DE 

DESEMPENHO REFERENTE A ETAPA DE 2019 

 

Em 16/07/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - 

DOERJ a Portaria CGE/COREH nº 1, de 01/07/2020, divulgando o resultado da 

Avaliação de Desempenho referente à etapa de 2019. 

 

Segundo o artigo 3° da mencionada Portaria, o Servidor que não concordar com 

a nota obtida na avaliação poderá solicitar reconsideração do resultado, no prazo de 15 

dias corridos, contados a partir daquela data de publicação, perante a Coordenadoria de 

Recursos Humanos - CRH, que juntará o pedido de reconsideração ao processo do 

servidor e encaminhará a sua chefia imediata, que deverá responder no prazo de cinco 

dias úteis a contar do seu recebimento.  

 

O § 2º, também desta Portaria, determina que após o término do prazo de 

resposta, que deverá ser fundamentada, os resultados dos pedidos de reconsideração 

serão publicados no DOERJ.  

 

Não verificamos nesta Portaria a sinalização de que, conforme o artigo 20, 

combinado com o artigo 11, ambos da Resolução SEFAZ nº 888/2015, utilizada como 

orientação para as Avaliações de Desempenho de 2019, segundo a Resolução CGE nº 

51/2020, o Servidor que tiver seu pedido de reconsideração indeferido pela chefia 

imediata poderá interpor recurso junto à Comissão de Avaliação de Desempenho, no 

prazo máximo de 15 dias corridos da publicação do indeferimento no DOERJ, que 

divulgará, também no DOERJ, o resultado definitivo. 

 

O destaque sobre a possibilidade de interpor recurso junto à Comissão de 

Avaliação de Desempenho somente foi efetuado na Portaria CGE/COREH nº 2, de 

05/08/2020, que divulgou o resultado dos pedidos de reconsideração efetuados pelos 

Servidores junto aos correspondentes Avaliadores. 



 

 

Entendemos que a informação sobre a possibilidade de interpor recurso junto à 

Comissão de Avaliação de Desempenho no momento da divulgação inicial dos 

resultados dá maior publicidade dos direitos dos Servidores. 

 

Tal procedimento poderia ter sido efetuado, por exemplo, nos moldes das 

Portaria DEGASE nº 819, de 12/02/2020, publicada no DOERJ em 13/02/2020, a seguir 

descrita, na qual a informação sobre a etapa seguinte, de interpor recurso junto à 

Comissão de Avaliação de Desempenho, foi mencionada junto com as notas iniciais: 

 

PORTARIA DEGASE Nº 819 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

... 

 

Art. 3º - O servidor que não concordar com a nota obtida na Avaliação 

Periódica de Desempenho, poderá solicitar reconsideração contra o 

resultado da avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da data de sua publicação no DOERJ, junto à Chefia Imediata que 

deverá responder no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do seu 

recebimento. Em caso de indeferimento, o servidor poderá interpor 

Recurso à Comissão de Avaliação de Desempenho que decidirá no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da ciência do servidor. Grifos nossos 

 

... 

 

Conforme publicações do DOERJ, verificamos a emissão das Portarias CGE nº 

2/2018 e nº 25/2019, normatizando a composição da Comissão de Avaliação de 

Desempenho da CGE, que permanece em vigor, podendo ser acionada, caso algum 

Servidor necessite. 

 

RECOMENDAMOS atentar para as determinações constantes nas legislações 

correlatas, que podem variar anualmente, a fim de oferecer ao Servidor melhor 

transparência. 

 

 

 

 



 

 

7.22 PAGAMENTO DO VALOR DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - AQ 

 

Efetuamos testes nas folhas de pagamento dos meses de fevereiro a julho de 

2019 a fim de apurar se os Servidor da carreira de Controle Interno estavam recebendo 

corretamente o Adicional de Qualificação - AQ de acordo com o seu posicionamento no 

Padrão da tabela de vencimentos vigente na Lei nº 6.601/2013. 

 

Na ocasião verificamos que apenas o valor do AQ constante nos contracheques 

do Servidor ID ********, no valor de R$ 92,79, não condizia com a mencionada tabela, 

e tampouco com as anotações constantes no campo ‘Formações do Servidor’ no SIGRH 

e na pasta funcional do Servidor, onde não há qualquer menção de capacitação que 

resultaria no direito de recebimento de AQ. 

 

Como evento subsequente efetuamos pesquisa junto ao Portal de ‘Consultas a 

Processos e Documentos - UPO’ e ao Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - 

DOERJ, e verificamos que em 21/02/2011 o Servidor solicitou a instauração do 

Processo nº E-04/002.079/2011, cujo o assunto trata do AQ, e conforme publicação de 

05/07/2011, o objeto do Processo foi autorizado. 

 

Desta forma, resta à Coordenadoria de Recursos Humanos efetuar os ajustes 

necessários para regularização do assunto, que descrevemos, a seguir: 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Investigar o teor do Processo nº E-04/002.079/2011, e caso se confirme que o Servidor 

fundamentou a conclusão de formação passível da implantação do AQ, que seja 

efetuado a correção do valor de acordo com o seu posicionamento no Padrão, avaliando 

ainda a incidência dos efeitos retroativos. Caso, o produto da investigação seja negativo, 

que se exclua a rubrica da folha do Servidor, precedendo o aviso formal ao mesmo 

quanto a iminente diminuição salarial, avaliando ainda a incidência dos efeitos 

retroativos. 

 

. Apurar se tais incorreções ocorreram com outros Servidores. 

 

. Criar rotinas de controles a fim de evitar futuras ocorrências. 



 

 

7.23 Descontos e recebimentos relativos à rubrica de Décimo Terceiro Salário 

referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 

 

Verificamos que nos meses de fevereiro a julho de 2019 ocorreram diversos 

descontos e recebimentos relativos à rubrica de Décimo Terceiro Salário referentes aos 

exercícios de 2012, 2013 e 2014. 

 

Para tais movimentações, foram efetuados, em sua maioria, o ressarcimento 

desses registros, com exceção de alguns casos, cujo ressarcimento não alcançou todo o 

valor descontado e, outro em que nenhum valor foi ressarcido. 

 

Descrevemos a seguir as situações encontradas. 

 

SERVIDORES COM INCIDÊNCIA DE DESCONTO 
 

REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012, 2013 E 2014 

ID TOTAL DESCONTADO- R$ TOTAL RESSARCIDO - R$ SALDO – R$ 

******** - 3.166,67 + 3.166,67 - 

******** - 3.166,67 + 3.166,67 - 

******** - 4.037,76 + 4.037,76 - 

******** - 7.207,81 + 7.207,81 - 

******** - 2.379,17 + 2.375,00 - 4,17 

******** - 3.234,43 + 3.234,43 - 

******** - 3.036,11 + 3.036,11 - 

******** - 3.166,67 + 2.000,00 - 1.166,67 

******** - 4.624,92 + 4.616,86 - 8,06 

******** - 105,00 + 210,00 + 105,00 

******** - 2.247,59 + 2.247,59 - 

******** - 2.124,68 + 2.124,68 - 

******** - 2.535,71 + 2.535,71 - 

******** - 7.537,25 + 2.906,79 - 4.630,46 

******** - 2.375,00 + 2.375,00 - 

******** - 2.368,08 + 2.368,08 - 

******** - 2.401,29 + 2.401,29 - 

******** - 2.022,50 + 2.016,95 - 5,55 

******** - 2.202,78 + 2.202,78 - 

******** - 2.910,95 - - 2.910,95 



 

 

A diferença recebida a mais pelo Servidor ID ******** está adequada, pois 

refere-se à atualização salarial ocorrida em novembro de 2016, que impactou diversos 

exercícios anteriores, inclusive 2012. 

 

Para o Servidor ID ********, que ficou com um saldo negativo de R$ 4.630,46, 

também ocorreram descontos e recebimentos referentes às rubricas de Limite 

Remuneratório e Rioprevidência sobre Décimo Terceiro Salário referente ao exercício 

de 2012, com saldo positivo de R$ 1.717,04. conforme quadro abaixo, que, s.m.j., é 

reflexo dos lançamentos ocorridos na Rubrica de Décimo Terceiro Salário. 

 

SERVIDOR COM INCIDÊNCIA DE DESCONTO REFERENTE A LIMITE REMUNERATÓRIO 
 

 E RIOPREVIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012 

ID TOTAL DESCONTADO - R$ TOTAL RESSARCIDO - R$ SALDO – R$ 

******** -1.717,04 + 3.434,08 + 1.717,04 

 

Como evento subsequente verificamos que as diferenças apontadas 

anteriormente, em relação aos Servidores ID ********, ID ********, ID ********, ID 

******** e ID ********, não foram ajustadas.  

 

Já o valor recebido a menos pelo Servidor ID ******** foi regularizado em 

agosto de 2019. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Apurar os motivos para a não regularização dos saldos remanescentes relativos aos 

Servidores ID ********, ID ********, ID ********, ID ******** e ID ********, 

sendo para este último não apenas em relação a Rubrica de Décimo Terceiro Salário, 

como também para as Rubricas de Limite Remuneratório e Rioprevidência, ambas sobre 

Décimo Terceiro Salário. 

 

. Investigar o fundamento que originou a ocorrência destes descontos referentes ao 

Décimo Terceiro Salário relativos aos exercícios de 2012, 2013 e 2014. 

 

. Apurar se tais situações ocorreram com outros Servidores e em caso positivo proceder 

as devidas investigações. 



 

 

7.24 Pagamento da Rubrica Terço Constitucional de Férias em desacordo com os 

correspondentes proventos dos Servidores  

 

Ao examinarmos as folhas de pagamento de fevereiro a julho de 2019 

verificamos que o pagamento da Rubrica do Terço Constitucional de Férias dos 

Servidores da CGE foi feito adequadamente, com exceção ao Servidor ID ********, 

que foi pago em duplicidade, o que nos levou a ampliar nossa pesquisa em meses 

anteriores, até janeiro de 2018, e em meses posteriores, até dezembro de 2019, 

conforme demonstramos a seguir: 

 

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ID 19590253 

DATA DA 
FOLHA DE 

PAGAMENTO 

PERIODO 
AQUISITIVO  
DAS FERIAS 

R$ 

VALOR 
RECEBIDO 

VALOR  
DEVIDO 

VALOR 
DEVOLVIDO 

SALDO A SER 
RESSACIDO 

DEZ/2018 JAN A DEZ/2018 9.933,13 9.933,13 4.973,93 4.959,20 

JAN/2019 JAN A DEZ/2019 9.918,39 4.959,20 4.959,19 - 

 

Conforme demonstrado no quadro anterior o Servidor ID ******** em 

dezembro de 2018 recebeu o Terço Constitucional de Férias no valor de R$ 9.933,13, 

referente ao exercício de 2018, que foi devidamente calculado com base em seu salário 

de dezembro de 2018. 

 

Ocorre porém, que ao longo dos meses de janeiro a abril de 2019 foi descontado 

o valor total de R$ 4.973,93, possivelmente, s.m.j., por ter sido as férias registradas na 

folha de pagamento de dezembro de 2018, porém com competência de janeiro de 2019, 

mês em que os provimentos do Servidor diminuíram em função da exoneração do cargo 

em comissão que ocupava até dezembro de 2018. 

 

Já em janeiro de 2019 o Servidor recebeu o Terço Constitucional de Férias no 

valor de R$ 9.918,39, referente ao exercício de 2019, que não foi calculado com base 

em seu salário de janeiro de 2019. gerando um pagamento a maior de R$ 4.959,19, o 

qual foi posteriormente descontado ao longo dos meses de abril a julho de 2019, 

permanecendo devidamente o valor líquido pago de R$ 4.959,20. 

 



 

 

Como evento subsequente verificamos que até a emissão da folha de 

pagamento de junho de 2020 não havia sido efetuado o ressarcimento ao Servidor. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Investigar a situação ocorrida, a fim de ressarcir o valor descontado indevidamente do 

Servidor. 

 

. Apurar se tal situação ocorreu com outros Servidores. 

 

 

7.25 Pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI para 

Servidores, apesar de terem apresentado evolução salarial superior à perda 

salarial ocorrida 

 

Efetuamos conferências junto às folhas de pagamento de fevereiro a julho de 

2019, a fim de observar se o pagamento da Rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente 

Identificada – VPNI estão adequados. 

 

A rubrica Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI tem como 

origem a instituição das carreiras de Analista de Controle Interno, atual Auditor do 

Estado e Agente de Controle Interno, através da Lei nº 5.756, de 29 de junho de 2010, 

quando, à época, os ganhos de alguns Servidores eram superiores aos constantes nas 

tabelas salariais implantadas a partir desta Lei, gerando assim esta Rubrica para que não 

houvesse redução salarial. 

 

Ao longo dos anos, os valores implantados nas folhas de pagamentos dos 

Servidores como VPNI foram sendo absorvidos, à medida que incorriam aumento dos 

seus ganhos. 

 

Nos testes efetuados em 2019 verificamos que 5 Servidores ainda recebem 

numerários na Rubrica VPNI.  

 



 

 

Verificamos que 4 destes 5 Servidores passaram a receber a VPNI a partir de 

julho de 2010, e 1 passou a receber a partir de novembro de 2010.  

 

Analisamos a evolução salarial destes Servidores entre o mês que começaram a 

receber o maior valor da VPNI em comparação ao mês de julho de 2019, a fim de 

verificarmos se a permanência do recebimento da VPNI era devida. 

 

Os Servidores ID ********, ID ******** e ID ******** começaram a receber 

o maior valor de VPNI a partir do mês de julho de 2010. Já os Servidores ID ******** 

e ID ******** receberam o maior valor de VPNI a partir do mês de novembro e 

dezembro de 2010, respectivamente. 

 

Da nossa análise é possível perceber que para 3 dos 5 Servidores, a evolução 

salarial, a partir do mês que passaram a receber o maior valor de VPNI, foi maior que o 

valor que receberam de VPNI em julho de 2019, conforme demonstramos a seguir: 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2019 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
JULHO/2010 

SEM VPNI 
R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

JUL/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
JULHO/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2019 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2019 
R$ 

******** 15.014,11 5.495,51 9.518,60 4.570,49 4.948,11 NÃO - 

******** 5.129,85 3.014,91 2.114,94 2.586,50 - 471,56 SIM 471,56 

******** 5.037,06 2.876,50 2.160,56 2.369,96 - 209,40 SIM 209,40 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2019 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
NOV/2010  
SEM VPNI 

R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

NOV/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
NOV/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2019 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2019 
R$ 

******** 15.978,04 10.359,08 5.618,96 4.670,40 948,56 NÃO - 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2019 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
DEZ/2010 
SEM VPNI 

R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

DEZ/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
DEZ/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2019 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2019 
R$ 

******** 15.431,62 9.080,73 6.350,89 6.127,22 233,67 NÃO - 

 



 

 

De acordo com os cálculos da evolução salarial apresentada, a Rubrica VPNI 

desses Servidores deveria ter sido paga da seguinte forma em julho de 2019: 

 

ID 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE DE 

JUL/2019 
R$ 

VPNI QUE DEVERIA TER 
RECEBIDO EM 
JULHO/2019 

R$ 

VPNI RECEBIDA 
INDEVIDAMENTE EM 

JULHO/2019 
R$ 

******** 1.122,60 - 1.122,60 

******** 1.302,14 471,56 830,58 

******** 844,04 209,40 634,64 

******** 1.074,28 - 1.074,28 

******** 2.154,39 - 2.154,39 

 

Como evento subsequente verificamos que até a emissão da folha de 

pagamento de julho de 2020 a rubrica VPNI ainda estava sendo paga a estes Servidores. 

 

E ainda, como evento subsequente atualizamos a evolução salarial até julho de 

2020, conforme a seguir, o que demonstra que o pagamento da rubrica VPNI deveria ser 

descontinuado para os Servidores ID ********, ID ******** e ID ******** e 

diminuído para os Servidores ID ******** e ID ********: 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2020 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
JULHO/2010 

SEM VPNI 
R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

JULHO/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
JULHO/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2020 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2020 
R$ 

******** 12.346,35 5.495,51 6.850,84 4.570,49 2.280,35 NÃO - 

******** 5.129,85 3.014,91 2.114,94 2.586,50 - 471,56 SIM - 471,56 

******** 5.037,06 2.876,50 2.160,56 2.369,96 - 209,40 SIM - 209,40 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2020 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
NOV/2010 
SEM VPNI 

R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

NOV/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
JULHO/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2020 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2010 
R$ 

******** 15.978,04 10.359,08 5.618,96 4.670,40 948,56 NÃO - 

 

ID 

SALÁRIO 
JULHO/2020 

SEM VPNI 
R$ 

SALÁRIO 
DEZ/2010 
SEM VPNI 

R$ 

EVOLUÇÃO 
SALARIAL 

R$ 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE 

DEZ/2010 
R$ 

DIF. ENTRE 
EVOLUÇÃO 
SALARIAL E 

VPNI 
JULHO/2010 

R$ 

DEVE 
RECEBER 
VPNI EM 

JULHO/2020 

VPNI QUE 
DEVE 

RECEBER 
EM 

JULHO/2020 
R$ 

******** 15.431,62 9.08073 8.008,39 6.127,22 1.881,17 NÃO - 



 

 

De acordo com os cálculos da evolução salarial apresentada, a Rubrica VPNI 

desses Servidores deveria ter sido paga da seguinte forma em julho de 2020: 

 

ID 

VPNI NO 
CONTRACHEQUE DE 

JUL/2020 
R$ 

VPNI QUE DEVERIA TER 
RECEBIDO EM 
JULHO/2020 

R$ 

VPNI RECEBIDA 
INDEVIDAMENTE EM 

JULHO/2020 
R$ 

******** 790,36 - 790,36 

******** 1.302,14 471,56 830,58 

******** 844,04 209,40 634,64 

******** 1.074,28 - 1.074,28 

******** 2.154,39 - 2.154,39 

 

Da analise dos contracheques destes Servidores em junho de 2010, antes da 

implantação da carreiras de Analista de Controle Interno, atual Auditor do Estado e 

Agente de Controle Interno, através da Lei nº 5.756, de 29 de junho de 2010, 

observamos que os Servidores ID ********, ID ******** e ID ******** recebiam os 

valores a seguir descritos referentes às Rubricas de Incorporações de Cargos 

Comissionados, que a partir de julho de 2010 foram suprimidos. 

 

ID RUBRICA 
VALOR RECEBIDO ATÉ 
JUNHO DE 2010 – R$ 

VALOR RECEBIDO A PARTIR 
DE JULHO DE 2010 – R$ 

******** INCORP L/530 DAS/DAI 50,00 - 

******** INCORP L/530 DAS/DAI 50,00 - 

******** 
INCORP L/530 SE/VINC 794,42 - 

INCORP L/530 SE/VINC REP 1.684,17 - 

 

Examinando o conteúdo da Lei nº 5.756, de 29 de junho de 2010 não 

observamos menção à determinações quanto à supressão de Rubricas de Incorporações 

de Cargos Comissionados, assunto que requer estudo aprofundado sobre os motivos que 

ocasionaram essa medida. 

 

A permanência do pagamento indevido da Rubrica VPNI será motivo de 

RESSALVA no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 



 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento indevido da Rubrica VPNI. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Efetuar a suspensão dos pagamentos da Rubrica VPNI dos Servidores ID ********, 

ID ******** e ID ********, precedida de aviso formal quanto à iminente diminuição 

salarial. 

 

. Efetuar a diminuição do valor pago referente à rubrica VPNI aos Servidores ID 

******** e ID ******** para R$ 471,56 e R$ 209,40, respectivamente, precedida de 

aviso formal quanto à iminente diminuição salarial. 

 

. Proceder consulta à Assessoria Jurídica da CGE quanto à regularidade, ou não, da 

supressão do pagamento das incorporações adquiridas, nos contracheques dos 

Servidores ID ********, ID ******** e ID ********, efetuando os devidos ajustes de 

acordo com o parecer que venha a ser divulgado. 

 

. Apurar se o pagamento indevido da Rubrica VPNI ocorreu com outros Servidores, 

assim como a supressão de direitos adquiridos, por ocasião da implantação da carreira. 

 

 

7.26 Limite Remuneratório 

 

Ao analisarmos as folhas de pagamento dos meses de fevereiro a abril de 2019 

dos Servidores efetivos, verificamos que os ganhos dos Servidores lotados na CGE 

nestes meses não ultrapassam o limite remuneratório determinado pela Emenda 

Constitucional nº 58/2014 de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, que equivale a R$ 35.462,22, visto que desde 01/01/2019 o referido 

subsídio é de R$ 39.293,32. 

 

 



 

 

Quanto aos Servidores efetivos da CGE que se encontram cedidos, há que ser 

atentado para as Comunicações do TCE/RJ de que o teto remuneratório constitucional 

no exercício cumulativo de cargo efetivo e em comissão deve incidir sobre o total 

recebido pelo Servidor e não sobre cada remuneração de forma isolada. 

 

RECOMENDAMOS: 

 

. Implantar rotina de conferência mensal do total dos ganhos dos Servidores cedidos, na 

CGE e nos Órgãos cessionários, a fim de examinar se ultrapassam o limite 

remuneratório, efetuando devidamente a exclusão das parcelas indenizatórias, tais como 

abono permanência, terço de férias, etc. 

 

. Instruir à Auditoria Geral do Estado para incluir em seu planejamento a execução de 

testes quanto ao total dos ganhos dos Servidores cedidos de outros Órgãos e Entidades, 

a fim de examinar se ultrapassam o limite remuneratório, efetuando devidamente a 

exclusão das parcelas indenizatórias, tais como abono permanência, terço de férias, etc. 

 

 

7.27 Descontos das Rubricas RIOPREVIDÊNCIA e Imposto de Renda Retido na 

Fonte - IRRF 

 

Ao analisarmos as folhas de pagamento dos meses de fevereiro a abril de 2019 

dos Servidores efetivos, verificamos que os resultados apurados nos testes sobre a 

Rubrica RIOPREVIDÊNCIA e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF foram 

satisfatórios. 

 

 

7.28 Pagamento de Cargo em Comissão, Gratificação de Encargos Especiais – 

GEE, Subsídio e Verba de Repasse em desacordo com as correspondentes 

publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

 

Ao longo dos nossos testes verificamos que alguns Servidores, que foram 

nomeados ou exonerados dos seus Cargos em Comissão, nas folhas de pagamento de 

fevereiro, março e abril de 2019, receberam valores de Cargo em Comissão, 

Gratificação de Encargos Especiais – GEE e Verba de Repasse em desacordo com as 

correspondentes publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 



 

 

 

Eventualmente foi necessário retrocedermos nossos testes às folhas de 

pagamento referentes ao exercício de 2018, assim como em todos os achados de 

auditoria encontrados, ampliamos nossos testes às folhas de pagamento de maio a julho 

de 2019, a fim de verificarmos se os valores pagos a mais foram regularizados, quando 

apuramos os seguintes resultados:  

 

 

ID RUBRICA 
VALOR 
PAGO 

VALOR 
DEVIDO 

DIFERENÇA 

VALOR 
REGULA-
RIZADO 
APÓS 

RELATÓRIO 

DIFERENÇA 

VALOR 
REGULARIZADO  

APÓS 
RELATÓRIO 

******** 
NOTA 1 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 0 4,84 NÃO 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 2 

Cargo Comissionado 03/2019 1,45 0 1,45 0 1,45 NÃO 

GEE 03/2019 63,06 0 63,06 63,06 0 SIM 

******** 
NOTA 1 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 0 4,84 NÃO 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 1 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 0 4,84 NÃO 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 3 

Cargo Comissionado 03/2019 5,81 0 5,81 0 5,81 NÃO 

GEE 03/2019 149,03 0 149,03 149,03 0 SIM 

******** 
NOTA 4 e 5 

Cargo Comissionado 01/2019 180,00 58,06 121,94 121,94 0 SIM 

GEE 01/2019 4.620,00 1.490,32 3.129,68 3.129,68 0 SIM 

Cargo Comissionado 02/2019 180,00 0 180,00 180,00 0 SIM 

GEE 02/2019 4.620,00 0 4620 4.620,00 0 SIM 

Cargo Comissionado 03/2019 5,81 0 5,81 5,81 0 SIM 

GEE 03/2019 149,03 0 149,03 149,03 0 SIM 

******** 
NOTA 2 

Cargo Comissionado 03/2019 1,45 0 1,45 0 1,45 NÃO 

GEE 03/2019 63,06 0 63,06 63,06 0 SIM 

******** 
NOTA 6 

Cargo Comissionado 01/2019 180,00 168,39 11,61 11,61 0 SIM 

GEE 01/2019 4.620,00 4321,94 298,06 298,06 0 SIM 

Cargo Comissionado 02/2019 180,00 0 180,00 180,00 0 SIM 

GEE 02/2019 4.620,00 0 4620 4620 0 SIM 

******** 
NOTA 7 

Cargo Comissionado 03/2019 5,81 0 5,81 5,81 0 SIM 

GEE 03/2019 303,87 0 303,87 303,87 0 SIM 

 

 



 

 

******** 
NOTA 8 

Cargo Comissionado 08/2018 150,00 140,32 9,68 0 9,68 NÃO 

GEE 08/2018 1.370,00 1.281,61 88,39 88,39 0 SIM 

Cargo Comissionado 09/2018 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

GEE 09/2018 1.370,00 0 1.370,00 1.370,00 0 SIM 

Cargo Comissionado 10/2018 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

Cargo Comissionado 11/2018 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

Cargo Comissionado 12/2018 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

Cargo Comissionado 01/2019 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

Cargo Comissionado 02/2019 150,00 0 150,00 0 150,00 NÃO 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 0 4,84 NÃO 

******** 
NOTA 9 

Cargo Comissionado 02/2019 144,64 150,00 -5,36 0 -5,36 NÃO 

Cargo Comissionado 03/2019 45,00 0 45,00 43,55 1,45 NÃO 

GEE 03/2019 2.455,00 0 2.455,00 2.375,81 79,19 NÃO 

Cargo Comissionado 04/2019 45,00 0 45,00 45,00 0 SIM 

GEE 04/2019 2.455,00 0 2.455,00 2.455,00 0 SIM 

******** 
NOTA 10 

Cargo Comissionado 03/2019 714,98 392,09 322,89 322,89 0 SIM 

GEE 03/2019 7.369,26 4041,21 3.328,05 3.328,05 0 SIM 

VERBA DE REPASSE 03/2019 1.515,76 831,22 684,54 684,54 0 SIM 

******** 
NOTA 11 

Cargo Comissionado 04/2019 180,00 24,00 156,00 156,00 0 SIM 

GEE 04/2019 6.320,00 842,67 5.477,33 5.477,33 0 SIM 

Cargo Comissionado 05/2019 180,00 0 180,00 0 180,00 NÃO 

GEE 05/2019 6.320,00 0 6.320,00 4.870,63 1.449,37 NÃO 

******** 
NOTA 12 

Cargo Comissionado 04/2019 180,00 96,00 84,00 84,00 0 SIM 

GEE 04/2019 4.620,00 2.464,00 2.156,00 2.156,00 0 SIM 

******** 
NOTA 13 

Cargo Comissionado 02/2019 180,00 109,29 70,71 70,71 0 SIM 

GEE 02/2019 9.420,00 5.719,29 3.700,71 3.700,71 0 SIM 

******** 
NOTA 14 

Cargo Comissionado 03/2019 150,00 150,00 0 0 0 SIM 

GEE 03/2019 3.300,00 4.650,00 -1.350,00 1.350,00 0 SIM 

******** 
NOTA 15 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 4,84 0 SIM 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 16 

Cargo Comissionado 03/2019 1,45 0 1,45 1,45 0 SIM 

GEE 03/2019 63,06 0 63,06 63,06 0 SIM 

******** 
NOTA 17 

Cargo Comissionado 03/2019 5,81 0 5,81 5,81 0 SIM 

GEE 03/2019 149,03 0 149,03 149,03 0 SIM 

******** 
NOTA 18 

Cargo Comissionado 02/2019 45,00 0 45,00 45,00 0 SIM 

GEE 02/2019 1.955,00 0 1.955,00 1.955,00 0 SIM 

Cargo Comissionado 03/2019 1,45 0 1,45 1,45 0 SIM 

GEE 03/2019 63,06 0 63,06 63,06 0 SIM 

 

 



 

 

******** 
NOTA 16 

Cargo Comissionado 03/2019 0 0 0 1,45 -1,45 SIM 

GEE 03/2019 63,06 0 63,06 63,06 0 SIM 

******** 
NOTA 19 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 4,84 0 SIM 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 15 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 4,84 0 SIM 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 15 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 4,84 0 SIM 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

******** 
NOTA 15 

Cargo Comissionado 03/2019 4,84 0 4,84 4,84 0 SIM 

GEE 03/2019 82,26 0 82,26 82,26 0 SIM 

 

NOTA 1 - Conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – 

DOERJ, de 04/04/2019, este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi exonerado do Cargo 

em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 28/02/2019. Os valores 

lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até o dia 01/03/2019, e 

não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais R$ 87,10, que foi regularizado 

em setembro de 2019, após nossas notificações, porém parcialmente.  

 

NOTA 2 - Conforme DOERJ, de 04/04/2019, este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 64,51, 

que foi regularizado em setembro de 2019, após nossas notificações, porém 

parcialmente. 

 

NOTA 3 - Conforme DOERJ de 04/04/2019, este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 

154,84, que foi regularizado em setembro de 2019, após nossas notificações, porém 

parcialmente. 

 

 

 



 

 

NOTA 4 - Conforme DOERJ de 22/03/2019, este Servidor, a partir de 11/01/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

10/01/2019. Os valores lançados em seus contracheques referente à Rubrica de Cargo 

em Comissão consideraram sua nomeação até o dia 11/01/2019, e não até o dia 

10/01/2019. Já os valores referentes à Rubrica GEE, consideraram sua nomeação até o 

dia 11/02/2019, gerando o pagamento total a mais de R$ 8.206,46, que foram 

descontados parcialmente nos meses de abril e maio de 2019, e definitivamente entre os 

meses de setembro a janeiro de 2020, após nossas notificações. 

 

NOTA 5 - Conforme publicação ocorrida no DOERJ, de 04/04/2019, este Servidor foi 

novamente exonerado, desta vez contando a partir de 01/03/2019, quando, de fato, já 

estava exonerado desde 11/01/2019.   
 

NOTA 6 - Conforme DOERJ, de 21/02/2019 este Servidor foi exonerado do Cargo em 

Comissão de Assessor da Assessoria Especial, da Auditoria Geral do Estado. 

Posteriormente, em nova publicação ocorrida em 01/07/2019 foi retificada para 

30/01/2019 a validade da sua exoneração, valendo assim sua nomeação até 29/01/2019. 

Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até o dia 

21/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 5.109,67. Os pagamentos efetuados a 

mais haviam sido descontados parcialmente nos meses de março, maio e julho/2019, e 

definitivamente entre os meses de setembro a dezembro de 2019, após nossas 

notificações. 
 

NOTA 7 - Conforme DOERJ, este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi exonerado do 

Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 28/02/2019. Os valores 

lançados em seus contracheques referentes à Rubrica GEE consideraram sua nomeação 

até o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 

303,87. Os pagamentos efetuados a mais haviam sido descontados parcialmente no mês 

de julho/2019, e definitivamente no mês de setembro de 2019, após nossas 

notificações. Considerando, porém, que o Servidor ID 50154800 em 04/04/2019 foi 

nomeado, conforme confirmamos em seu contracheque, a contar de 01/02/2019, ao 

Cargo em Comissão anteriormente ocupado por este Servidor ID 19436831, em análise, 

verifica-se que o mesmo Cargo em Comissão foi remunerado à 2 Servidores no período 

de 01/02 a 28/02/2019, acarretando, assim, o pagamento em duplicidade das rubricas de 

GEE e Cargo Comissionado, fato que até a apuração desses dados, em julho de 2020, 

não foi corrigido. 



 

 

NOTA 8 - Conforme DOERJ de 30/08/2018 este Servidor foi exonerado do Cargo em 

Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 29/08/2018. Os valores lançados, 

indevidamente, até setembro de 2018 em seus contracheques referentes à Rubrica GEE 

foram posteriormente regularizados, fato que, porém, não ocorreu em relação aos 

lançamentos ocorridos na Rubrica Cargo em Comissão, que perduraram até março de 

2019, cujo montante recebido foi de R$ 1.054,84, quando o devido seria R$ 140,32, 

referente aos 29 dias de agosto de 2018, gerando o pagamento a mais de R$ 914,52. 

Esta pendência não foi regularizada, apesar das nossas notificações. 

 

NOTA 9 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, à partir de 01/03/2019, foi 

nomeado ao Cargo em Comissão de Secretário da Superintendência de Gestão de 

Transparência e Prevenção da Corrupção, da Superintendência de Gestão de 

Transparência e Prevenção da Corrupção, da Ouvidoria Geral do Estado, porém de 

acordo com nova publicação ocorrida em 17/04/2019, esta nomeação foi tornada sem 

efeito, sendo assim indevido o total de R$ 5.000,00 pago ao Servidor em março e abril 

de 2019, que foram descontados parcialmente entre os meses de maio e novembro de 

2019, restando porém, descontar parte dos valores de cargo comissionado e GEE 

referentes ao mês de março de 2019, visto que desta forma o Servidor não esteve mais 

nomeado a partir de março de 2019. Verificamos ainda o desconto de R$ 5,36, ocorrido 

em setembro de 2019, referente ao cargo comissionado do mês de fevereiro de 2019, 

mês para o qual não identificamos qualquer alteração de cargo comissionado do 

Servidor, que justificasse o desconto. 

 

NOTA 10 - Conforme DOERJ de 27/03/2019 este Servidor, a partir de 18/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

17/03/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 18/03/2019, e não até o dia 17/03/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 

309,68. Os pagamentos efetuados a mais haviam sido descontados parcialmente entre os 

meses de abril a julho de 2019, e definitivamente no mês de setembro de 2019, após 

nossas notificações. 

 

 

 



 

 

NOTA 11 - Conforme DOERJ de 18/04/2019 este Servidor, a partir de 05/04/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

04/04/2019. Os valores pagos indevidamente começaram a ser descontados em junho de 

2019, sendo que, do valor referente ao Cargo em Comissão, neste mês foi descontado 

uma parte e no mês de julho de 2019 o desconto não mais ocorreu. Assim, resta 

descontar do Servidor o valor total de R$ 1.629,37, sendo R$ 180,00 referente ao 

Cargo em Comissão e R$ 1.449,37 referente a GEE. 

 

NOTA 12 - Este Servidor foi exonerado em 17/04/2019, sendo neste mesmo dia o 

Servidor ID ******** nomeado para exercer o Cargo em Comissão, até então por ele 

ocupado. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até o 

dia 17/04/2019, e não até o dia 16/04/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 160,00. 

Considerando que o Servidor substituto recebeu o valor referente ao Cargo em 

Comissão e GEE a partir de 17/04/2019, conforme verificamos em seu contracheque, 

verifica-se que estas rubricas foram remuneradas a 2 Servidores no dia 17/04/2019, 

referentes ao mesmo Cargo em Comissão. Os pagamentos efetuados a mais haviam sido 

descontados parcialmente entre os meses de maio a julho de 2019, e definitivamente no 

mês de setembro de 2019, após nossas notificações. 

 

NOTA 13 - Conforme DOERJ de 08/03/2019 este Servidor, a partir de 18/02/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

17/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 18/02/2019, e não até o dia 17/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 

3.771,42. Os pagamentos efetuados a mais haviam sido descontados parcialmente entre 

os meses de março a junho de 2019, e definitivamente no mês de setembro de 2019, 

após nossas notificações. 

 

NOTA 14 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

nomeado ao Cargo em Comissão de Assessor da Coordenadoria de Patrimônio. O valor 

lançado na Rubrica GEE em seus contracheques considerou sua nomeação a partir de 

10/03/2019, e não de 01/03/2019, gerando o pagamento a menos de R$ 1.350,00, que 

foi regularizado no mês de agosto de 2019, após nossas notificações. 

 



 

 

NOTA 15 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 87,10, 

que foi totalmente regularizado em setembro de 2019, após nossas notificações. 

 

NOTA 16 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 64,51, 

que foi totalmente regularizado em setembro de 2019, após nossas notificações. 

 

NOTA 17 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 

154,84, que foi totalmente regularizado em setembro de 2019, após nossas 

notificações. 

 

NOTA 18 - Conforme DOERJ de 16/04/2019 este Servidor, a partir de 01/02/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

31/01/2019. Os valores lançados em seus contracheques consideraram sua nomeação até 

o dia 01/02/2019, e não até o dia 31/01/2019, gerando o pagamento a mais de R$ 71,43. 

Considerando que o Servidor, em 16/04/2019, foi nomeado no Cargo em Comissão de 

Assessor do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de 

Janeiro – PRODERJ, a contar de 01/02/2019, não poderia receber qualquer gratificação 

pela CGE neste dia. O valor pago a mais foi regularizado em setembro de 2019, após 

nossas notificações. 

 

NOTA 19 - Conforme DOERJ de 04/04/2019 este Servidor, a partir de 01/03/2019, foi 

exonerado do Cargo em Comissão que ocupava, ou seja, esteve nomeado até 

28/02/2019. Os valores lançados nos contracheques do Servidor consideraram sua 

nomeação até o dia 01/03/2019, e não até o dia 28/02/2019, gerando o pagamento a 

mais de R$ 87,10, que foi regularizado nos meses de agosto e setembro de 2019, após 

nossas notificações. 



 

 

Como evento subsequente, a fim de verificar se, apesar das retificações 

efetuadas nos contracheques dos Servidores após nossas notificações, ocorreram outras 

impropriedades correlatas, selecionamos para exame a exoneração e posterior nomeação 

do Servidor ID 50256084. 

 

Este Servidor após ser novamente nomeado em 17/04/2019, conforme 

publicação datada de 20/08/2019, foi exonerado a contar de 04/07/2020 e nomeado em 

um novo cargo a contar de 05/07/2020, ou seja, em 04/07/2020 não esteve nomeado a 

cargo algum, mas os cálculos o consideraram como se estive nomeado até 04/07/2020 e 

não até 03/07/2020, gerando o pagamento a mais de R$ 154,85. 

 

O pagamento Cargo em Comissão, GEE, Subsídio e Verba de Repasse em 

desacordo com as correspondentes publicações no DOERJ será motivo de RESSALVA 

no Parecer Conclusivo deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento indevido dessas Rubricas. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Proceder regularização das ocorrências ainda pendentes.  

 

. Quanto a situação dos Servidores ID ******** e ID ********, que estiveram 

nomeados ao mesmo cargo comissionado no período de 01/02 a 28/02/2019, 

acarretando, assim, um pagamento em duplicidade das rubricas de GEE e Cargo 

Comissionado, definir a qual cabe a nomeação, efetuando os devidos ajustes nas 

rubricas de Cargo em Comissão e GEE nos contracheques do Servidor não 

contemplado. 

 

 

 

 



 

 

7.29 Servidores recebendo valores de Triênio em desacordo com o tempo de 

carreira decorrido e ainda em desacordo com as correspondentes anotações 

das averbações constantes no SIGRH e nas pastas funcionais  

 

Verificamos que os Servidores, a seguir descritos, nas folhas de pagamento de 

fevereiro, março e abril de 2019, receberam valores de Triênio em desacordo com as 

correspondentes anotações constantes no SIGRH e nas correspondentes Pastas 

Funcionais. 

 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL 

ID 
SERVIDOR 

PERÍODO DE 
AVERBAÇÃO 

QUANT. DE 
DIAS 

AVERBADOS 

AVERBAÇÃO 
REGISTRADA  

NO SIGRH 

AVERBAÇÃO 
REGISTRADA  

NA PASTA 
FUNCIONAL 

ORGÃO OU 
ENTIDADE 

DATA DE 
INGRESSO 

NA 
CARREIRA 

******** 
NOTA 1 

27/01/1984 a 
01/01/1986 

706 NÃO SIM BANCO DO BRASIL 19/07/1994 

******** 
NOTA 2 

04/03/1974 a 
30/01/1975 

333 NÃO SIM AERONÁUTICA 19/07/1994 

******** 
NOTA 3 

01/12/1986 a 
02/08/1990 

1.341 SIM SIM 

EMPR. BRAS. DE 
INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA – 

INFRAERO 

18/08/1995 

******** 
NOTA 4 

03/02/1982 a 
29/01/1983 

361 NÃO SIM 
Ministério do 

Exército 

27/05/1996 
02/10/1989 a 
04/04/1990 

185 NÃO SIM ACADEPOL 

05/04/1990 a 
26/05/1996 

2.244 NÃO SIM 
Secr. Estado de 

Segurança Pública 

******** 
NOTA 5 

10/09/1979 a 
28/07/1998 

6.897 NÃO SIM EMBRATEL 
15/07/2011 

23/08/2010 a 
12/07/2011 

324 NÃO SIM CEDAE 

******** 
NOTA 6 

04/02/1985 a 
03/02/1987 

730 NÃO SIM EXÉRCITO 23/10/1995 

******** 
NOTA 7 

14/01/1980 a 
14/01/1981 

367 NÃO SIM EXÉRCITO 22/07/1994 

******** 
NOTA 8 

06/04/1981 a 
30/04/1986 

1.851 NÃO SIM MARINHA 19/07/1994 

 

NOTA 1 - Considerando a única averbação, para fins de Triênio, constante na Pasta 

Funcional, de 706 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber 50% de Triênio a partir de 

05/08/2019, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 55% 

desde 18/07/2017.  

 



 

 

Além dos 706 dias trabalhados no Banco do Brasil, também estão registrados na Pasta 

Funcional 866 dias, porém com notificação para fins de aposentadoria, que não se 

aplicam à contagem de Triênio. 

 

NOTA 2 - Considerando a única averbação, para fins de Triênio, constante na Pasta 

Funcional, de 333 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 45% a partir 

de 13/08/2017, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 

55% desde 26/07/2018. 

 

Além dos 333 dias trabalhados na Aeronáutica, também estão registrados na Pasta 

Funcional 6.169 dias, porém com notificações para fins de aposentadoria, que não se 

aplicam à contagem de Triênio. 

 

NOTA 3 - Em 24/08/2018 o Servidor instaurou o Processo nº E-04/204/100384/2018 

solicitando a incorporação de 1.341 dias referente aos serviços prestados à 

Telecomunicações Aeronáuticas S. A. – TASA, incorporada pela Empresa Brasileira de 

Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO. Após análise, o pedido foi deferido com 

base no Promoção SEFAZ/SUBJUR/AJUPLAG nº 10/2018, da Assessoria Jurídica da 

então Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, sendo no contracheque de março 

de 2019 reconhecido o Triênio e pago os atrasados. 

 

Verificamos que os valores de Triênios atrasados somente foram pagos a partir da data 

de instauração do Processo, ocorrida em 24/08/2018, não considerando os efeitos 

financeiros desde o ingresso do Servidor na carreira. 

 

NOTA 4 - Considerando as averbações, para fins de Triênio, constantes na Pasta 

Funcional, de 2.790 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 55% a partir 

de 28/09/2018, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 

55% desde 01/04/2018. 

 

 



 

 

NOTA 5 - Segundo informações constantes na Pasta Funcional do Servidor, o mesmo 

trabalhou na EMBRATEL no período de 10/09/1979 a 30/03/2001, mas em função da 

sua privatização, ocorrida em 29/07/1998, consideramos o período a ser averbado 

somente até a data anterior à privatização, 28/07/1998, o que equivale a 6.897 dias. 

 

Na Pasta Funcional também consta o registro do período de 15/03/2010 a 20/08/2010, 

trabalhado no Serviço de Apoio às Micro Empresas no Estado do Rio de Janeiro – 

SEBRAE, o qual não consideramos passível de averbação para contagem de Triênio, 

visto que o SEBRAE, em 09/10/1990, desvinculou-se da administração pública, 

tornando-se uma instituição privada.  

 

Considerando as averbações, para fins de Triênio, constantes na Pasta Funcional, de 

7.221 dias, e considerando ainda, que no SIGRH não há registro de averbação de tempo 

de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 50% a partir 29/09/2018, quando, 

porém, seus contracheques demonstram que o mesma recebe 50% desde 24/05/2018. 

 

Além dos 7221 dias trabalhados entre a EMBRATEL e a CEDAE, também estão 

registrados na Pasta Funcional 2.109 dias, porém para fins de aposentadoria, que não se 

aplicam à contagem de Triênio. 

 

NOTA 6 - Considerando a única averbação, para fins de Triênio, constante na Pasta 

Funcional, de 730 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 45% a partir 

de 16/10/2017, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 

55% desde de 24/06/2017. 

 

Além dos 730 dias trabalhados no Exército, também estão registrados na Pasta 

Funcional 2.076 dias, porém para fins de aposentadoria, que não se aplicam à contagem 

de Triênio. 

 

NOTA 7 - Considerando a única averbação, para fins de Triênio, constante na Pasta 

Funcional, de 367 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 45% a partir 

de 13/07/2017, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 

55% desde de 24/06/2018. 



 

 

Além dos 367 dias trabalhados no Exército, também estão registrados na Pasta 

Funcional 4.180 dias, porém para fins de aposentadoria, que não se aplicam à contagem 

de Triênio. 

 

NOTA 8 - Considerando a única averbação, para fins de Triênio, constante na Pasta 

Funcional, de 1.851 dias, e considerando, ainda, que no SIGRH não há registro de 

averbação de tempo de serviço, o Servidor deveria receber o percentual de 55% a partir 

de 16/06/2019, quando, porém, seus contracheques demonstram que o mesmo recebe 

60% desde de 27/02/2017. 

 

Além dos 1.851 dias trabalhados na Marinha, também estão registrados na Pasta 

Funcional 2.372 dias, porém para fins de aposentadoria, que não se aplicam à contagem 

de Triênio. 

 

 

Verificamos, ainda, além das situações citadas anteriormente, que o Servidor ID 

******** no contracheque do mês de abril de 2019 recebeu a rubrica de Triênio da 

seguinte forma: 

 

TRIÊNIO 

CONTRACHEQUE DE ABRIL DE 2019 

MÊS DE REFERÊNCIA VALOR R$ PERCENTUAL 

ABRIL DE 2019 2.657,90 40% 

DIFERENÇA DE MARÇO DE 2019 139,33    40% * 
 

* No contracheque consta que o valor de R$ 139,33 se refere a 35%, mas tal valor, de fato, refere-se ao valor pró-rata 

de 13 dias à 40% (R$ 332,24 : 31 dias x 13 dias = R$ 139,33). 

 

Considerando que este Servidor iniciou suas atividades em 05/05/1997, deveria 

receber o percentual de 40% desde 29/04/2018, porém, seus contracheques demonstram 

que o mesmo recebe 40% desde 19/03/2019. 

 

Consultamos no SIGRH e na Pasta Funcional deste Servidor se o mesmo esteve 

por algum período em Licença sem Vencimento, situação que interromperia a sua 

contagem de Triênio, mas não localizamos tal ocorrência. 



 

 

Consultamos, ainda, no SIGRH as seguintes informações a respeito do Servidor 

ID 19430132:  

 

. No campo ‘pré-contagem de triênio’ consta a data de 24/03/1998, e não 05/05/1997. 

 

. No campo ‘Lista contracheque SAPE’ o Servidor possui contracheques desde maio de 

1997. 

 

. No campo ‘Consulta vida funcional para previdência’ constam registradas as suas 

contribuições desde maio de 1997, sem interrupções. 

 

Como evento subsequente efetuamos novas consultas no SIGRH e constamos 

que os achados, anteriormente mencionados, continuam sem alteração. 

 

O pagamento de Triênio em desacordo com as anotações registradas no SIGRH 

e nas pastas funcionais será motivo de RESSALVA no Parecer Conclusivo deste 

Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto ao pagamento indevido de Triênio a esses Servidores. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Apure se, além dos períodos descritos nas correspondentes Pastas Funcionais, os 

Servidores ID ********, ID ********, ID ********, ID ********, ID ********, ID 

******** e ID ********, averbaram outros períodos junto às esferas Estadual, 

Municipal ou Federal, que justifiquem os valores de Triênio recebidos a mais, e em caso 

negativo, proceda a revisão e regularização dos valores pagos de Triênio desde a sua 

implementação, promovendo a atualização das averbações no SIGRH. 

 

. Proceder a revisão dos pagamentos de Triênio efetuados aos Servidores ID ******** e 

ID ********, promovendo a atualização no SIGRH. 

 



 

 

7.30 Cessões de Servidores sem ocorrência de cobrança de ressarcimento, 

cobranças de ressarcimento abrangendo somente parte do período da 

cessão, atraso nos recebimentos dos ressarcimentos e ausência do 

ressarcimento de despesas de pessoal de servidores cedidos  

 

A fim de verificarmos o ressarcimento dos ônus dos Servidores da CGE cedidos 

a outros Órgãos, apuramos em outubro de 2019 como se apresentava a lotação dos seus 

Servidores efetivos. 

 

A época o quadro de Servidores efetivos da CGE era composto da seguinte 

forma: 

 

SERVIDORES EFETIVOS DA CGE EM OUTUBRO DE 2019 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Auditores do Estado 270 

Agentes de Controle Interno 2 

TOTAL 272 

 

A lotação desses 272 Servidores efetivos era composta conforme a seguir: 

 

SERVIDORES EFETIVOS DA CGE EM OUTUBRO DE 2019 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Servidores lotados na CGE 148 

Servidores cedidos 124 

TOTAL 272 

 

Os 124 Servidores cedidos são todos Auditores do Estado e estavam lotados da 

seguinte forma: 

 

 

 



 

 

AUDITORES DO ESTADO CEDIDOS EM OUTUBRO DE 2019 

DESCRIÇÃO EXCEÇÃO DE ÔNUS QUANTIDADE 

Auditores do Estado atuando como titulares das 
Unidades do Controle Interno, Unidades de Ouvidoria 
Setorial e Unidades de Corregedoria Setorial SIM 28 

Demais Auditores do Estado cedidos NÃO 96 

TOTAL 124 

 

Para as cessões dos 28 Auditores do Estado que estavam atuando como titulares 

das Unidades do Controle Interno - UCI, Unidades de Ouvidoria Setorial – UOS e 

Unidades de Corregedoria Setorial – UCS não cabia a cobrança do ônus, em virtude da 

exceção determinada no §4 do artigo 15 da Lei nº 6.601/2013.  

 

A lotação dos 96 Auditores do Estado cedidos, não atuando como titulares das 

UCI, UOS e UCS, estava distribuída da seguinte forma: 

 

AUDITORES DO ESTADO CEDIDOS NÃO ATUANDO NAS UCI, UOS e UCS  
 

EM OUTUBRO DE 2019 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Auditores do Estado cedidos à Prefeituras Municipais 2 

Auditor do Estado cedido ao Governo Federal 1 

Auditores do Estado cedidos ao Ministério Público 2 

Auditores do Estado cedidos aos Órgãos do Poder Executivo 62 

Auditor do Estado cedido à ALERJ 1 

Auditores do Estado cedidos à SUBCONT/SEFAZ 28 

TOTAL 96 

 

Ao iniciarmos nossos testes de auditoria obtivemos as seguintes informações 

junto à Coordenadoria Financeira, à Assessoria de Planejamento e Gestão e à Assessoria 

de Contabilidade da CGE: 

 

• Os ressarcimentos referentes às cessões de Servidores efetuados a Órgãos de 

outras esferas geram entrada financeira na Conta Única do Tesouro Estadual – CUTE.  



 

 

• Os ressarcimentos referentes às cessões de Servidores efetuados a Órgãos do 

Estado que estão fora da CUTE geram entrada financeira na CUTE. 

 

• Os ressarcimentos referentes às cessões de Servidores efetuados a Órgãos do 

Estado que estão na CUTE, porém pagam despesas de pessoal com fonte de recursos 

própria, geram entrada financeira na CUTE. 

 

• Os ressarcimentos referentes às cessões de Servidores efetuados a Órgãos do 

Estado que estão na CUTE e pagam despesas de pessoal com fonte de recursos do 

Tesouro geram apenas lançamentos intracontábeis. 

 

Optamos por expor neste teste o controle sobre as cobranças e recebimentos 

referente as seguintes cessões: 

 

. Cessões de Servidores aos Órgãos e Entidades de outras esferas. 

 

. Cessões aos Órgãos do Estado que estão fora da Conta Única do Tesouro Estadual – 

CUTE. 

 

. Cessões aos Órgãos do Estado que estão na CUTE, porém pagam despesas de pessoal 

com fonte de recursos própria. 

  

Deixamos, assim, de mencionar, no quadro a seguir, referente a posição em 

outubro de 2019, as cessões de Servidores aos Órgãos e Entidades do Estado que estão 

vinculadas a CUTE, que geram contabilização intracontábil. 

 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDORES DA CGE CEDIDOS  

APURAÇÃO EFETUADA EM OUTUBRO DE 2019 

ID LOTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
PERÍODO A 

COBRAR 
COBRANÇA RECEBIMENTO 

   ******** 
Prefeitura Municipal 

de Petrópolis 
órgão de outra 

esfera 
01/10/2018 a 
09/09/2019 

efetuada 
somente até 
março/2019 

PENDENTE 

  ******** 
Prefeitura Municipal 

de Quissamã 
órgão de outra 

esfera 

a contar de 
24/06/2019 

efetuada 
apenas até 
junho/2019 

PENDENTE 

01/10/2018 a 
20/02/2019 

Efetuada PENDENTE 



 

 

  ******** 
Prefeitura Municipal 

de Barra Mansa 
órgão de outra 

esfera 
01/10/2018 a 
27/02/2019 

efetuada 
porém até 
mar/2019 

PENDENTE 

  ******** 
Prefeitura Municipal 

de Nova Iguaçu 
órgão de outras 

esferas 
a contar de 
01/10/2018 

efetuada até 
set/2019 

sim porém até  
ago/2019 

  ******** 
Prefeitura Municipal 

de Macaé 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
06/09/2019 

efetuada 
apenas até 
junho/2019 

sim porém 
apenas até 
junho/2019 

 ******** 
Prefeitura Municipal 

de Macaé 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
29/04/2019 

Efetuada sim 

 ******** Niterói Prev 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
05/02/2019 

NÃO EFETUADA 

 Pref. pagou até 
dez 2018 c/ base 
em sua própria 

apuração 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
23/04/2019 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
31/05/2019 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

a contar de 
03/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

a contar de 
01/10/2018 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
23/abr/2019 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
31/03/2019 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

 ******** 
Ministério Público do 

Estado do Rio de 
Janeiro - MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
13/08/2019 

efetuada 
somente até 

março de 2019 
PENDENTE 

******** 

Assembleia 
Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro - 
ALERJ 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 A 
27/05/2019 

efetuada PENDENTE 

******** 

Assembleia 
Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro - 
ALERJ 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 A 
27/05/2019 

efetuada PENDENTE 

******** 

Assembleia 
Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro - 
ALERJ 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

a contar de 
24/05/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 

Agência Reguladora 
de Energia e 

Saneamento Básico - 
AGENERSA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 a  
23/05/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 

Companhia de 
Desenvolvimento 

Rodoviário de 
Terminais - CODERTE 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 a 
31/01/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 

Companhia de 
Desenvolvimento 

Rodoviário de 
Terminais - CODERTE 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

a contar de 
26/06/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 



 

 

 ******** 
Eletrobrás - 

Eletronuclear 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
31/01/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 
Gabinete de 

Intervenção Federal 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
07/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 
Gabinete de 

Intervenção Federal 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
30/06/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 ******** 
Instituto Estadual do 
Ambiente do Rio de 

Janeiro - INEA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 a 
19/05/2019 

efetuada PENDENTE 

 ******** 
Loteria Estado Rio de 

Janeiro - LOTERJ 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2019 a 
03/01/2019 

efetuada PENDENTE 

 ******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 a 
31/12/2018 

efetuada Sim 

******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

01/10/2018 a 
31/12/2018 

efetuada sim  

******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita 
própria 

a contar de 
01/01/2019 

 efetuada apenas 
até jun/2019  

contas a receber 
não contabilizado 

PENDENTE 

******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 
c/ receita própria 

a contar de 
01/01/2019 

efetuada 
apenas até 
jun/2019 

PENDENTE 

******** 

Ministério do 
Planejamento,  

Desenvolv. e Gestão 

órgão de outras 
esferas 

01/10/2018 a 
13/02/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

Tribunal Regional 
Federal 2° Região 

órgão de outras 
esferas 

a contar de 
16/04/2019 

efetuada apenas 
até jun/2019 

PENDENTE 

******** 
Cia. de Desenvolvim. 
Industrial do Rio de 

Janeiro - CODIN 

órgão do Estado 
que paga salários 
c/ receita própria 

a contar de 
16/08/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de 
Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de 
Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
22/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de 
Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de 
Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de 
Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Governo do Estado 

do Paraná 
Órgão de outras 

esferas 
a contar de 
09/09/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Defensoria Pública do 

Estado do Rio de 
Janeiro - DPGE 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar de 
23/10/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Procuradoria Geral 

do Estado 
Órgão do Estado 15/08/2018 NÃO EFETUADA PENDENTE 



 

 

Após analisarmos os Processos instaurados para tratar da cobrança dos 

ressarcimentos e examinarmos os correspondentes lançamentos contábeis no SIAFE-

Rio em 2019, verificamos as seguintes ocorrências, conforme detalhado no quadro 

anterior: 

 

• Cessões sem qualquer ocorrência de cobrança de ressarcimento. 

 

• Cobranças de ressarcimento efetuadas abrangendo somente parte do período de 

cessão. 

 

• Recebimentos dos ressarcimentos em atraso. 

 

• Ausência de qualquer tipo de recebimento de ressarcimento. 

 

Como evento subsequente verificamos que, em agosto de 2020, as cobranças e 

recebimentos do ressarcimento das despesas dos Servidores da CGE cedidos a outros 

Órgãos e Entidades apresentam-se conforme demonstramos a seguir.  

 

Optamos por não demonstrar as cobranças referente aos Servidores cujas cessões 

já foram interrompidas e os ressarcimentos foram devidamente pagos. Também não 

demonstramos as cessões de Servidores aos Órgãos e Entidades do Estado que estão 

vinculadas a CUTE, que geram contabilização intracontábil. 

 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDORES DA CGE CEDIDOS  

APURAÇÃO EFETUADA EM AGOSTO DE 2020 

ID LOTAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
PERÍODO A 

COBRAR 
COBRANÇA  RECEBIMENTO 

******** 
Prefeitura 

Municipal de 
Petrópolis 

órgão de outra 
esfera 

01/10/2018 a 
09/09/2019 

efetuada 
apenas até 
mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Prefeitura 

Municipal de 
Quissamã 

órgão de outra 
esfera 

a contar de 
24/06/2019 

efetuada 
apenas até 
out/2019 

PENDENTE 

01/10/2018 a 
20/02/2019 

efetuada PAGO 

******** 
Prefeitura 

Municipal de Barra 
Mansa 

órgão de outra 
esfera 

01/10/2018 a 
07/03/2019 

efetuada 
porém até 

31/03/2019 
PENDENTE 



 

 

******** 
Prefeitura Munic. 
de Nova Iguaçu 

órgão de outra 
esfera 

a contar de 
01/10/2018 

efetuada até 
julho/2020 

PAGO 

******** 
Prefeitura 

Municipal de Macaé 
órgão de outra 

esfera 
01/10/2018 a 
06/09/2019 

Efetuada 
APENAS ATÉ 

JUN/2019 

******** 
Prefeitura 

Municipal de Macaé 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
29/04/2019 

Efetuada porém 
até jun/2019 

PAGOU MAIS 
QUE DEVIA 

******** Niterói Prev 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
05/02/2019 

Efetuada 
apenas até 
dez/2018 

Prefeitura 
pagou até dez 
2018 com base 
em sua própria 

apuração 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
23/04/2019 

efetuada apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
31/05/2019 

efetuada apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

a contar de 
03/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

a contar de 
01/10/2018 

efetuada apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
23/abr/2019 

efetuada apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta cute 

01/10/2018 a 
31/03/2019 

efetuada PENDENTE 

******** 
Ministério Público 

do Estado do Rio de 
Janeiro – MPERJ 

órgão do Estado 
fora da conta 

cute 

A conta de 
23/03/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

01/10/2018 a 
13/08/2019 

efetuada apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 

******** 
Ministério Público 
Estado RJ – MPERJ 

Órgão Estado fora 
da conta CUTE 

A partir de 
17/02/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Assembleia 

Legislativa do Estado 
do RJ – ALERJ 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

01/10/2018 A 
27/05/2019 

EFETUADA PENDENTE 

******** 
Assembleia 

Legislativa do 
Estado do RJ - ALERJ 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

01/10/2018 A 
27/05/2019 

EFETUADA PENDENTE 

******** 
Assembleia 

Legislativa do 
Estado do RJ - ALERJ 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

A contar de 
24/05/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Assembleia 

Legislativa do 
Estado do RJ - ALERJ 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

A contar de 
08/01/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Agência Reg. de 

Energia e Saneam. 
Básico – AGENERSA 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

01/10/2018 a  
23/05/2019 

efetuada 
porém apenas 
até mar/2019 

PENDENTE 
 de out/2018 a 

dez/2018 

******** 
Cia. de Desenvolv. 

Rodov. de Terminais 
– CODERTE 

Órgão do Estado 
que paga salários  
c/ receita própria 

01/10/2018 a 
31/01/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Cia. de Desenvolv. 

Rodov. de Terminais 
– CODERTE 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita própria 

a contar de 
26/06/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Eletrobrás – 

Eletronuclear 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
31/01/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Gabinete de 

Intervenção Federal 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
07/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Gabinete de 

Intervenção Federal 
órgão de outras 

esferas 
01/10/2018 a 
30/06/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Instituto Estadual 

do Ambiente do Rio 
de Janeiro – INEA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita própria 

01/10/2018 a 
19/05/2019 

efetuada PENDENTE 



 

 

******** 
Instituto Estadual 

do Ambiente do Rio 
de Janeiro – INEA 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

A contar de 
03/08/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita própria 

a contar de 
01/01/2019 

 efetuada apenas 
até jun/2019 

PAGOU PARTE 

******** 
Junta Comercial do 

ERJ – JUCERJA 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita própria 

01/01/2019 a 
29/02/2020 

efetuada 
apenas até 
jun/2019 

PAGOU PARTE 

******** 

Ministério do 
Planejamento,  

Desenvolv. e Gestão 

órgão de outras 
esferas 

01/10/2018 a 
13/02/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

Tribunal Regional 
Federal 2° Região 

órgão de outras 
esferas 

16/04/2019 a 
11/05/2020 

efetuada apenas 
até dez/2019 e 

de abril a 
11/05/2020 

PENDENTE  
de jan/2020 a 
11/05/2020 

******** 
Cia. Desenvolvim. 

Industrial do Rio de 
Janeiro – CODIN 

órgão do Estado 
que paga salários 

com receita própria 

a contar de 
16/08/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 

Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 

Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
22/07/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 

Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 

Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de 

Janeiro - TCE/RJ 

órgão do Estado 
que está fora da 

conta cute 

01/10/2018 a 
02/04/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 
Órgão de outras 

esferas 
A contar de 
23/03/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Governo do Estado 

do Paraná 
Órgão de outras 

esferas 
A contar de 
09/09/2019 

efetuada 
apenas a partir 

de jan/2020 

PAGO APENAS 
DE JAN A 
JUN/2020 

******** 
Defensoria Pública 

do Estado do Rio de 
Janeiro - DPGE 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar de 
23/10/2019 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Depto. de Trânsito 

do Estado do Rio de 
Janeiro - DETRAN 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar de 
08/04/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Procuradoria Geral 

do Estado 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 
15/08/2018 NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Procuradoria Geral 

do Estado 

Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar de 
17/06/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Procuradoria Geral 

do Estado 
Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar 
14/01/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

******** 
Procuradoria Geral 

do Estado 
Órgão Estado que 
paga salários com 

receita própria 

a contar de 
18/08/2020 

NÃO EFETUADA PENDENTE 

 



 

 

Ainda como evento subsequente, em 19/08/2020 remetemos a Diretoria Geral 

de Administração e Finanças solicitação, através do Processo nº                                 

SEI-32/0001/002269/2020, requerendo, para exame, o envio dos documentos de 

cobranças efetuadas em 2020, e ainda os documentos de reiteração das cobranças de 

2018 e 2019, ainda pendentes, mas até o término dos exames, não obtivemos resposta. 

 

As cessões de Servidores sem ocorrência de cobrança de ressarcimento, as 

cobranças de ressarcimento abrangendo somente parte do período da cessão, os atrasos 

nos recebimentos dos ressarcimentos e, ainda, a ausência do ressarcimento de despesas 

de pessoal de servidores cedidos serão motivos de RESSALVA no Parecer Conclusivo 

deste Relatório de Auditoria. 

 

RECOMENDAMOS instaurar TOMADA DE CONTAS a fim de obter 

apuração detalhada dos fatos, os eventuais danos ao Erário e os eventuais responsáveis 

quanto às práticas dispensadas às cobranças de ressarcimento de despesas dos 

Servidores da CGE, cedidos a outros Órgãos e Entidades. 

 

Reiteramos nossas RECOMENDAÇÕES para: 

 

. Atualizar as cobranças ainda não efetuadas e reiterar as já efetivadas, porém não 

recebidas, inclusive as referentes aos Servidores cedidos aos Órgãos e Entidades do 

Estado que estão vinculadas a CUTE, atentando para o Parecer emitido pelo Assessoria 

Jurídica da CGE constante no Processo nº SEI-32/001/046362/2019. 

 

Eis o Relatório. 

 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020. 

 

 

Angela Maria Lopes Dias 

Auditora do Estado 

ID 1943844-3 – CRC/RJ nº 70.112/4-O 

 

 

Denise Carvalho de Freitas 

Assessora do Controle Interno 

ID 1943665-3- CRC/RJ nº 70.701/3-O 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Controladoria Geral do Estado 
Assessoria de Controle Interno 

 

Avenida Erasmo Braga, nº 118 – 12º e 13º andares - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20020-000 
 

 
 

 

 

 

 

Ao Controlador-Geral do Estado, 

 

PARECER ASCIN/CGE Nº 1/2020 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA CONTROLADORIA 

GERAL DO ESTADO – CGE 

 

Após análise e avaliação da gestão da Controladoria Geral do Estado – CGE, 

limitadas pelo escopo apresentado, e transcritas em nosso Relatório de Auditoria, 

referente ao exercício de 2019, expressaremos nossa opinião em atendimento ao 

disposto na Resolução CGE nº 55, de 31 de março de 2020, sendo a auditoria planejada e 

executada com o objetivo de obter segurança de que os temas/controles testados 

poderão estar livres de distorções relevantes. 

 

Considerando que as evidências obtidas, juntadas em nossa documentação são 

suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião, consideramos REGULAR 

com RESSALVAS a presente prestação de contas, sem prejuízo das 

RECOMENDAÇÕES constantes no Relatório de Auditoria. 

 

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2020. 

 

 

Denise Carvalho de Freitas 
Assessora do Controle Interno 

ID 1943665-3- CRC/RJ nº 70.701/3-O 
 

 

 


