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1 – RESUMO 

 
 
 

 

 
O presente Levantamento na área de Tecnologia da Informação (TI) 

em 182 órgãos da esfera municipal, entre Prefeituras e Câmaras Municipais do 
estado do Rio de Janeiro (ERJ), teve por objetivo realizar a verificação 
automatizada das Folhas de Pagamento dos órgãos auditados segundo 
critérios predeterminados, visando à detecção de indícios de irregularidades 
que pudessem subsidiar futuros trabalhos de auditoria da Subsecretaria de 
Controle de Pessoal (SUP). 

 
Considerando esse objetivo, adotou-se estratégia metodológica 

diversificada, destacando-se a criação de uma base de dados e a realização de 
cruzamentos de informações, com a aplicação de técnicas de inteligência. 

Este tipo de técnica de auditoria aplicada a massas de dados 
permitiu a verificação de grandes volumes de informação por um número 
reduzido de auditores com baixo custo operacional, conferindo grande 
eficiência ao trabalho de auditoria. Foram examinadas, no presente 
Levantamento, folhas de pagamento dos exercícios de 2010 e 2011 de 151 
órgãos, entre Prefeituras e Câmaras Municipais do ERJ que atenderam à 
solicitação dos arquivos, com um montante total de recursos fiscalizados de 
R$ 11.306.511.626,47, referentes a pagamentos de 297.031 servidores 
municipais. 

A realização dos cruzamentos de informações planejados revelou, 
ainda na fase de planejamento, expressivos quantitativos de indícios de 
irregularidades nos municípios associadas às folhas de pagamento dos órgãos 
auditados, a saber: 

 8.772 acúmulos ilegais de vínculos de trabalho com a 
administração pública, pertencentes a 5.385 pessoas com 
registros distintos no Cadastro de Pessoas Físicas; 

 119 pessoas no município de Duque de Caxias percebendo 
remuneração acima do teto constitucional, 54 pessoas nessa 
situação em São Gonçalo e 17 pessoas no município de 
Itaguaí, dentre outras, indícios de irregularidade observados 
em 11 municípios distintos (utilizou-se a remuneração dos 
Ministros do STF como referência); 

 65 pessoas supostamente falecidas que continuaram 
figurando nas folhas de pagamento após a ocorrência do óbito 
no município de Duque de Caxias, 36 em idêntica situação em 
São Gonçalo, 05 no município de Rio Bonito, dentre outras, 
indício de irregularidade observado em 28 municípios distintos; 
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 Em outros testes aplicados de caráter informacional, indícios 
de pagamentos a detentos relativos ao período do 
cumprimento da pena, de médicos exercendo a profissão sem 
registro ativo no Conselho Regional de Medicina do ERJ 
(CREMERJ) e de servidores cujo endereço de residência 
informado à administração municipal e à Receita Federal é de 
outro estado da federação que não possui fronteira com o 
ERJ. 

Os testes realizados revelaram indícios de grande concentração de 
acúmulos ilegais de vínculos trabalhistas com a administração pública nos 
municípios da Região dos Lagos, bem como uma concentração de pessoas 
supostamente falecidas figurando nas folhas de pagamento após o óbito em 
Duque de Caxias e São Gonçalo. Ainda no que se refere ao município de 
Duque de Caxias, observou-se indícios de grande quantitativo de servidores e 
inativos com remuneração acima do teto constitucional dos Ministros do STF, 
irregularidade observada também em outros municípios. 

Quanto aos acúmulos, observou-se indício de servidor com 08 
vínculos de trabalho com a administração pública, além de 04 servidores com 
07 vínculos, o que evidencia a relevância dos testes aplicados nessa tipologia 
examinada. 

Buscou-se validar a metodologia utilizada neste Levantamento por 
meio da verificação in loco de indícios observados em cada tipologia definida, 
uma vez que em auditorias de dados é frequente a ocorrência de falsos 
positivos, ou seja, indícios que não se confirmam quando ocorre uma análise 
documental e fática mais aprofundada.   

Com base nos cruzamentos de informações realizados, foram 
selecionados para a execução dessa validação posterior, por critérios de 
materialidade, risco e relevância, consubstanciados no quantitativo de indícios 
de irregularidades observado por cada tipologia, 07 (sete) municípios 
jurisdicionados, tendo sido confirmadas impropriedades em todos os 
municípios visitados. 

Além dos expressivos quantitativos de acúmulos constatados, 
notadamente nos municípios visitados de Cabo Frio, Rio das Ostras, São 
Pedro da Aldeia e Armação de Búzios, verificou-se, dentre outros, caso 
extremo de servidor da Prefeitura de Duque de Caxias chegando a perceber 
remuneração bruta de R$65.022,35 (R$46.041,86 líquidos), bem acima do teto 
salarial constitucional, e um caso emblemático de inativo da Prefeitura de São 
Gonçalo falecido no exercício de 2007 cujos pagamentos foram efetuados até o 
exercício de 2011. 

Tais impropriedades validam a metodologia e as técnicas de 
inteligência utilizadas, tendo o Levantamento realizado um mapeamento dos 
municípios quanto aos principais indícios de irregularidades observados, 



 
 

 

 

 

 

31/01/2013 02:52:52 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 242.586-9/2012 

Rubrica       Pag. 2068   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

informação relevante para a seleção de futuros trabalhos de auditoria.      

Cabe destacar que as informações referentes a 31 órgãos auditados 
não constam da base de dados do presente Levantamento, por problemas 
operacionais, por não terem sido encaminhadas as informações solicitadas por 
meio dos arquivos ou por terem sido fornecidos arquivos fora do layout 
definido, fato que inviabilizou a utilização de tais informações.  

Considerando a natureza do trabalho, os expressivos resultados 
obtidos e, ainda, que as informações constantes do presente Levantamento e a 
base de dados criada nesta Coordenadoria constituem insumos para futuros 
trabalhos de auditoria a serem realizados pela Subsecretaria de Controle de 
Pessoal (SUP), sugere-se, na proposta de encaminhamento, a remessa 
preliminar dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo (SGE) com vistas 
à SUP, com posterior Ciência ao Plenário desta Corte de Contas da 
constituição da referida base de dados e dos resultados das consultas 
realizadas, constantes deste relatório. 

Adicionalmente, sugere-se que seja dada Ciência ao CREMERJ 
acerca dos indícios verificados de casos de exercício da profissão de médico 
sem o devido registro ativo naquele conselho. 
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2 – INTRODUÇÃO 
 

O presente Levantamento realizado em 182 órgãos das 
administrações municipais do estado do Rio de Janeiro (ERJ) dá continuidade 
aos trabalhos na área de Tecnologia da Informação desenvolvidos pela 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento (CAD). A CAD possui a 
atribuição de realizar auditorias em Tecnologia da Informação em função do 
Ato Normativo n.º 80, de 03.03.2005. 

Este trabalho encontra-se previsto também no Plano Setorial da 
Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita (SSR) para o 
presente exercício, integrante do Plano Anual de Auditoria Governamental do 
TCE-RJ (PAAG), fiscalização nº 288, planejamento constante do Processo 
TCE-RJ nº 300.181-6/12. 

 2.1 – Planejamento da Auditoria 
 

A seleção do presente Levantamento e sua inclusão no PAAG do 
exercício de 2012 se deram a partir da experiência observada acerca do 
trabalho de auditoria de dados realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco (TCE-PE), com grande impacto e repercussão nas mídias local e 
nacional. O referido trabalho foi idealizado após a ida de dois auditores do 
Núcleo de Auditoria de TI da CAD àquela Corte de Contas para o Seminário 
Tecnologia da Informação e Controle Externo – Experiências e Perspectivas 
para Aperfeiçoamento da Fiscalização, realizado nos dias 01 e 02 de dezembro 
de 2011. 

Para realização do Levantamento, constituiu-se equipe de auditoria 
inicialmente composta de dois servidores desta Coordenadoria visando à 
execução dos trabalhos, cujo escopo abrangeu a verificação por meio do 
cruzamento de informações de Sistemas de Folha de Pagamento de 182 
órgãos dos municípios jurisdicionados, entre Prefeituras e Câmaras Municipais 
do ERJ. 

A determinação do escopo do Levantamento se deu em trabalho de 
planejamento realizado pela equipe, no qual se buscou coletar informações 
acerca do trabalho de auditoria de dados realizado pelo TCE-PE nos Sistemas 
de Folha de Pagamento dos órgãos sob jurisdição daquela Corte de Contas. 
Buscou-se ainda realizar contatos iniciais com órgãos detentores de 
informações e bases de dados de interesse do trabalho, verificando a 
viabilidade de se obter tais dados para fins de cruzamento de informação.   

Deste planejamento, foram gerados instrumentos de apoio à 
auditoria, como a matriz de planejamento, que objetiva subsidiar e nortear a 
execução das atividades, e a descrição dos campos da base de dados 
constantes do layout dos arquivos, documento necessário para a descrição da 
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arquitetura e organização dos dados e planejamento das consultas (queries) 
efetuadas. 

Em reunião com a Coordenadora da CAD, supervisora do presente 
Levantamento, a matriz de planejamento proposta foi formalmente aprovada, 
encontrando-se anexa ao relatório às fls. 1592 do presente processo. Tendo 
em vista o instrumento de auditoria utilizado, a equipe definiu o objetivo do 
trabalho, que fundamenta a execução das atividades, qual seja: 

 realizar verificação automatizada das Folhas de Pagamento de 
182 Prefeituras e Câmaras Municipais do ERJ segundo critérios 
predeterminados, visando à detecção de indícios de 
irregularidades.  

O objetivo do presente Levantamento é atingido por meio da 
resposta à Questão de Auditoria formulada na matriz de planejamento, qual 
seja:  

1) Há indícios de irregularidades nas Folhas de Pagamento das 
Prefeituras e Câmaras Municipais do ERJ segundo os critérios de 
teste aplicados? 

A questão supracitada foi subdividida em subquestões de auditoria 
constantes da matriz de planejamento aprovada, correspondentes a cada teste 
aplicado sobre os dados obtidos das Folhas de Pagamento dos órgãos 
jurisdicionados municipais. 

Ressalte-se que o objetivo do presente Levantamento, de utilizar 
técnicas de inteligência para análise de grandes massas de dados, está voltado 
ao fornecimento de informações à Subsecretaria de Controle de Pessoal 
(SUP), que possui a competência de realizar trabalhos na área de pessoal, 
estabelecida pelo Ato Normativo n.º 80, de 03.03.2005, visando a subsidiar 
futuros trabalhos de auditoria daquela Subsecretaria.   

  

 2.2 – Metodologia 
 

Considerando o objetivo definido para o trabalho e a sua natureza 
informacional, a equipe de auditoria adotou estratégia metodológica 
diversificada, destacando-se a criação de uma base de dados utilizando o 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQL Server, da Microsoft, e a 
realização de consultas em linguagem SQL (Structured Query Language), 
correspondentes aos cruzamentos de informação relativos a tipologias 
predefinidas pela equipe. 

Ademais, na fase de execução, foram realizadas entrevistas com 
alguns gestores da área de pessoal e, ainda, pesquisa documental, com o 
objetivo de verificar a existência de impropriedades apontadas pelos 
cruzamentos de informação. 
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O Levantamento fez uso de técnicas de Business Intelligence (BI) 
aplicadas à base de dados, criada a partir de arquivos solicitados aos órgãos 
municipais. A aplicação das aludidas técnicas foi precedida da definição de 
tipologias que representem possíveis irregularidades nas folhas de pagamento 
analisadas, a saber: 

 acúmulo ilegal de vínculos trabalhistas com a administração 
pública; 

 servidores ou inativos falecidos constando em folhas regulares 
de pagamento; 

 servidores, inativos ou pensionistas percebendo remuneração 
superior ao teto constitucional; 

 médicos sem registro ativo no Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ); 

 servidores que cumpriram sentença prisional em regime fechado 
e figuraram regularmente em folhas de pagamento no período de 
cumprimento da pena; 

 servidores residentes em estados da federação que não 
possuem fronteira com o ERJ (pelo endereço junto à Receita 
Federal ou junto à própria administração municipal). 

         Este tipo de técnica de auditoria aplicada a massas de dados permite a 
verificação de grandes volumes de informação por um número reduzido de 
auditores com baixo custo operacional, conferindo grande eficiência ao trabalho 
de auditoria, tendo sido examinadas, nesse caso, folhas de pagamento dos 
exercícios de 2010 e 2011 de 151 órgãos entre Prefeituras e Câmaras 
Municipais do ERJ, com um montante total de recursos fiscalizados de 
R$11.306.511.626,47, referentes a pagamentos de 297.031 servidores 
municipais, com um total de 6.712.477 registros constantes da base de dados 
criada1  

A equipe de auditoria foi inicialmente composta de apenas dois 
auditores em toda a fase de planejamento, que concentrou todo o trabalho de 
elaboração do layout dos arquivos de folha de pagamento, solicitação dos 
arquivos aos jurisdicionados, criação das tipologias a serem verificadas, 
planejamento das consultas a serem executadas, solicitação de bases de 
dados a órgãos não auditados, controle do recebimento dos arquivos de folha 
de pagamento, criação de base de dados, carga dos arquivos na base de 
dados criada e execução das consultas de cruzamento de informações. 

O emprego de técnicas de auditoria de dados e BI envolve a 

                                                           
1
 Valores e informações obtidos com base em consultas à base de dados constantes do Apêndice A ao 

relatório do Levantamento (fls. 1881 - verso). 
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existência de falsos positivos dentre os resultados apontados pelos 
cruzamentos de informação, sendo tais resultados indícios de irregularidades, 
que requerem validação posterior. No entanto, sua vantagem consiste em se 
realizar posteriormente solicitações pontuais aos jurisdicionados com taxas de 
acerto elevadas, constituindo-se na grande maioria dos casos um trabalho de 
simples coleta de evidências.   

Para a realização da validação posterior in loco, foram incluídos na 
equipe mais quatro auditores na fase de execução, que consistiu na coleta de 
evidências em 07 municípios jurisdicionados para as tipologias predefinidas, 
tendo sido obtidas impropriedades em todos os municípios visitados, com 
destaque para as impropriedades relativas às tipologias de acúmulo ilegal de 
vínculos de trabalho com a administração pública, de servidores ou inativos 
falecidos constando em folhas regulares de pagamento e, ainda, de servidores, 
inativos ou pensionistas percebendo remuneração superior ao teto 
constitucional. 

Os municípios visitados na fase de execução foram selecionados em 
função dos resultados de testes preliminares executados na fase de 
planejamento, que apontaram para uma grande quantidade de acúmulos 
ilegais nos municípios de Cabo Frio, Rio das Ostras, Armação dos Búzios e 
São Pedro da Aldeia, próximos geograficamente, e grande quantitativo de 
servidores e inativos supostamente falecidos que receberam pagamentos após 
a data do óbito em São Gonçalo e Duque de Caxias, bem como grande 
quantitativo de médicos sem registro ativo no CREMERJ em Maricá. 

Adicionalmente, constatou-se que o município de Duque de Caxias, 
já selecionado pelos critérios anteriormente citados, apresentou também 
grande quantitativo de servidores e pensionistas percebendo remuneração 
acima do teto constitucional, considerando-se os valores pagos aos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram visitados, portanto, na fase de 
execução do presente Levantamento, os municípios de Cabo Frio, Armação 
dos Búzios, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, São Gonçalo, Duque de 
Caxias e Maricá. 

O planejamento iniciou-se com a idealização e visão geral de todo o 
trabalho a ser desenvolvido, inspiradas na experiência do TCE-PE conforme já 
citado anteriormente, o que permitiu a elaboração do layout dos arquivos a 
serem solicitados aos jurisdicionados municipais e a definição dos órgãos não 
auditados aos quais seriam requisitados dados utilizados para cruzamento de 
informações, a saber: 

 Detran-RJ (subconjunto das bases de dados sob a guarda da 
Autarquia que contém dados pessoais e de óbitos registrados); 

 SEAPE (subconjunto da base de informações prisionais do 
ERJ); 
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 SEPLAG (folhas de pagamento da administração direta  e 
indireta estadual e dados extraídos do Sistema SISOBI – 
Sistema de Controle de Óbitos); 

 CREMERJ (dados dos registros dos profissionais da área 
médica do ERJ). 

O layout dos arquivos, definido pela Equipe de Auditoria e 
encaminhado aos órgãos jurisdicionados, encontra-se acostado às fls. 
1595/1597, tendo sido baseado na simplicidade, com o mínimo necessário à 
posterior realização dos testes, e buscando abster-se das especificidades e 
idiossincrasias das administrações municipais, como as legislações de pessoal 
específicas de cada Prefeitura e Câmara Municipal fiscalizada. 

A solicitação dos arquivos aos órgãos jurisdicionados foi 
acompanhada de anexo explicativo (fls. 1595/1597) contendo as informações 
necessárias à geração das informações a serem encaminhadas, além de 
contatos telefônicos e endereço de correio eletrônico criado especificamente 
para dirimir possíveis dúvidas técnicas acerca da elaboração e formatação dos 
dados de folha de pagamento.   

O trabalho de planejamento compreendeu também a criação das 
tipologias a serem verificadas no presente Levantamento, com consequente  
elaboração, pela Equipe, das consultas que traduzem os testes de cruzamento 
de informação relativos a cada tipologia criada. As consultas utilizadas sobre a 
base de dados que serve de referência para todo o trabalho encontram-se no 
Apêndice A. 

O controle de recebimento dos arquivos foi realizado pelos dois 
auditores que integravam a equipe de auditoria na fase de planejamento, tendo 
sido iniciada, de forma concomitante, a criação da base de dados de referência 
do trabalho, utilizando a ferramenta SQL Server da Microsoft, e a importação 
dos aludidos arquivos para essa base de dados. A referida base de dados 
encontra-se armazenada em servidor de dados hospedado na Diretoria Geral 
de Informática (DGI), que forneceu a infraestrutura tecnológica e contas de 
acesso com os perfis necessários à elaboração do trabalho. 

Cabe ressaltar que todas as informações recebidas estão 
armazenadas de forma segura, com as condições de segurança asseguradas 
pela DGI, inclusive os arquivos e documentos resultantes do trabalho, 
constantes de diretório próprio criado especificamente para o presente 
Levantamento, associado exclusivamente ao perfil da conta de acesso à rede 
de computadores dos auditores integrantes da equipe de auditoria. 

Complementarmente aos dados solicitados aos órgãos municipais 
auditados, solicitou-se, para fins de realização posterior de cruzamento de 
informações, massas de dados a órgãos que não integram o escopo do 
Levantamento, por meio das solicitações acostadas às fls. 1598/1610. Os 
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dados, solicitados ao Detran-RJ, SEAPE, SEPLAG e CREMERJ, foram 
também importados para a base de dados criada, possibilitando a aplicação 
dos testes programados. 

Adicionalmente, a equipe de auditoria solicitou e obteve acesso ao 
Sistema do Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal 
(SRF), viabilizado por meio de um convênio vigente entre o TCE-RJ e aquele 
órgão da administração federal, fato que possibilitou a obtenção de 
informações e relatórios que constituíram evidências para a confirmação de 
indícios, como óbitos registrados naquele sistema e endereços informados à 
SRF. Cabe destacar que, em alguns casos, a equipe de auditoria já havia 
obtido evidências antes mesmo da fase de execução, indo a campo nesses 
casos apenas com o intuito de obter informações complementares. 

Quanto à importação dos dados para a base em SQL Server, foi 
efetuada utilizando-se o Microsoft Access 2003 como ferramenta intermediária, 
por possuir funcionalidades específicas para importação de arquivos, tendo 
sido as bases de dados intermediárias em Access posteriormente carregadas 
no banco de dados definitivo. As bases de dados intermediárias possuíam 
limitação de tamanho de aproximadamente 2GB, por característica inerente ao 
Access 2003, o que levou à importação dos dados em diversos arquivos 
intermediários e realização de múltiplas cargas à base de dados em SQL 
Server. 

Após a criação da base de dados de referência, procedeu-se à 
realização das consultas em linguagem SQL correspondentes às tipologias 
predefinidas, consultas essas constantes do Apêndice A. Todo o resultado do 
presente trabalho pode ser reproduzido por meio da realização das consultas 
descritas no referido apêndice sobre a base de dados do Levantamento. 

As consultas foram elaboradas de modo a minimizar a ocorrência de 
falsos positivos, inerentes à metodologia utilizada, com a inserção de critérios 
de prudência e utilização de limites mais conservadores, como o vencimento de 
Ministros do STF na tipologia de teto salarial. Nesse caso, a despeito da 
existência de tetos salariais em nível municipal, optou-se por utilizar o teto 
maior para viabilizar a aplicação de um valor único a toda a base de dados, 
considerando-se que o objetivo do Levantamento não é apontar todos os casos 
de servidores percebendo remuneração acima do teto, e sim obter informações 
acerca dos órgãos onde há incidência de tal prática. 

A realização das consultas em cada tipologia permitiu um 
mapeamento dos municípios auditados, com a verificação daqueles onde 
ocorria um grande quantitativo de indícios de irregularidades em cada teste 
aplicado, informações utilizadas para a seleção dos municípios a serem 
visitados na fase de execução, conforme os relatórios prévios produzidos, 
acostados às fls. 1869v.   

Os resultados finais das consultas realizadas e da verificação 
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procedida in loco na fase de execução estão descritas de forma detalhada nos 
capítulos 3 e 4 do presente relatório.  

 

2.3 – Limitações da Auditoria 
 

Tendo em vista o caráter informacional do presente trabalho, 
observou-se como limitação à sua realização o não atendimento à solicitação 
dos arquivos por parte de alguns órgãos jurisdicionados, bem como a entrega 
de arquivos fora do formato especificado no layout definido. Cabe destacar que 
o recebimento de arquivos fora do referido layout inviabilizou a utilização dos 
dados no presente Levantamento, uma vez que impossibilitou a carga das 
informações na base de dados de referência do trabalho. 

Em alguns casos, a entrega de arquivos com campos inválidos, 
notadamente o campo CPF, ainda que estivessem dentro do layout 
especificado, representou uma limitação adicional à realização do presente 
Levantamento. 

No que tange às bases de dados externas solicitadas a órgãos não 
auditados, verificou-se a ocorrência de campos em que os dados mostraram-se 
incompletos, como no caso do campo CPF no subconjunto de dados do 
SISOBI solicitado à SEPLAG.         

Por fim, o atraso no atendimento às solicitações efetuadas pela 
equipe de auditoria por parte de alguns órgãos jurisdicionados dificultou o 
processo de importação, cruzamento de informações e análise dos dados, 
além das dificuldades associadas ao trabalho administrativo adicional de 
controle de recebimento dos arquivos. 
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3 – ANÁLISE DE DADOS 
 

 

 

A fase de análise de dados consistiu em realizar o cruzamento das 
informações constantes das bases de dados criadas com os arquivos enviados 
pelos 182 órgãos municipais, pelo Detran-RJ, SEAPE, SEPLAG e CREMERJ. 

A análise buscou identificar irregularidades associadas à folha de 
pagamento das prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências 
municipais, por meio do confronto de seus dados com aqueles fornecidos pelos 
órgãos elencados acima. 

Faz-se importante salientar que 31 órgãos municipais não constam 
da base de dados criada, por problemas operacionais, por não terem enviado 
as informações solicitadas ou por enviarem informações com erro, em formato 
diferente do layout especificado, impossibilitando sua importação. 

Desse universo, 16 órgãos de fato não encaminharam os arquivos 
ou os encaminharam fora do layout especificado, não tendo atendido à 
solicitação desta Corte de Contas. Nesses casos, serão criados processos 
específicos para notificação desses órgãos, para que apresentem justificativas 
pelo não atendimento. 

Os arquivos enviados pelos diversos órgãos foram importados para 
o SQL-Server 2008, Sistema Gerenciador de Banco de Dados da empresa 
Microsoft, no qual foram realizadas consultas em linguagem SQL. 

A Equipe de Auditoria utilizou-se do trabalho realizado pelo TCE-PE 
nos sistemas de folha de pagamentos dos órgãos sob sua jurisdição para 
realização de estudo, na fase de planejamento, que resultou na definição de 
diversas tipologias. As tipologias identificadas correspondem a possíveis 
irregularidades a serem verificadas na base de dados construída. 

A análise das consultas realizadas na base de dados utilizando-se 
das tipologias predefinidas resultou na identificação daquelas mais relevantes, 
pelo critério de maior quantidade de ocorrências por município, quais sejam: o 
acúmulo ilegal de cargos, salários acima do teto constitucional e servidores ou 
inativos já falecidos constando em folhas regulares de pagamento. 

 As demais tipologias abordaram médicos sem registro ativo no 
CREMERJ, servidores que cumpriram sentença prisional em regime fechado e 
figuraram regularmente em folhas de pagamento no período de cumprimento 
da pena e servidores residentes em estados da federação que não possuem 
fronteira com o ERJ. 
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De forma a refinar as consultas, foram desconsiderados todos os 
registros que apresentavam algum tipo de erro, tais como campo de salário 
nulo e números inválidos de CPF e datas de falecimento. 

 O volume de recursos fiscalizados no presente Levantamento 
alcançou o montante aproximado de R$ 11,3 bilhões, com base em 6.712.477 
registros de pagamentos constantes na base de dados construída, referentes a 
297.031 registros no CPF distintos, tendo abrangido os exercícios financeiros 
de 2010 e 2011. 

 

3.1 – Das tipologias 

 

Apresenta-se a seguir a análise das tipologias identificadas na fase 
de planejamento. Vale ressalvar que todas as consultas em linguagem SQL 
estão anexadas no apêndice A, e que um subconjunto dos dados analisados foi 
selecionado para verificação in loco, com o objetivo de validar o método e 
mostrar sua eficácia. O capítulo 4 – Validação da metodologia aborda com 
maior detalhamento as tipologias mais relevantes deste capítulo. 

 

3.1.1 - Tipologias mais relevantes 

   

3.1.1.a - Acúmulo ilegal de cargos 

A acumulação de cargos públicos remunerada é vedada, conforme 
previsto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, exceto nos 
seguintes casos: 

a) dois cargos de professor;  

b) um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

c) dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

 

Estende-se essa vedação a outros tipos de vínculos trabalhistas com 
a administração pública, como emprego público regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

Assim sendo, utilizando este critério, foram definidas três consultas, 
com o objetivo de identificar acúmulos ilegais de vínculos de trabalho com a 
administração pública, a saber: 
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- Caso 01: Funcionários que recebem mais de 2 pagamentos em folha 
regular em determinado mês que não são pensionistas. 
 

Foram identificados 1.186 registros no CPF com este tipo de 
acúmulo nos exercícios de 2010 e 2011, obedecendo à seguinte distribuição: 

Quantidade de municípios com 
incidência de acúmulo 

Quantidade de CPFs 

2 591 

3 395 

     1 (*) 85 

4 81 

5 23 

6 6 

7 4 

8 1 

Total Geral 1.186 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

(*) Representa indício de ocorrência de mais de dois pagamentos em um mesmo município.  
 

Analisando o quadro anterior, defronta-se com situações 
extremamente graves, com destaque para um servidor público que possui 
acúmulo de vínculo de trabalho em 8 municípios diferentes, fato que será 
objeto de análise mais detalhada no capítulo 4 – Validação da Metodologia. 

- Caso 02: Funcionários que recebem exatamente 2 pagamentos em folha 
regular em determinado mês que não são pensionistas, não são da área 
médica, nem professores. 
 

Neste caso, buscou-se identificar o acúmulo existente por servidores 
de categorias não relacionadas nas exceções constantes do inciso XVI do art. 
37 da CF/88. 

Em consulta formulada, foram identificados 2.869 registros no CPF 
com este tipo de acúmulo nos exercícios de 2010 e 2011, obedecendo à 
seguinte distribuição: 

Quantidade de municípios com 
incidência de acúmulo 

Quantidade de CPFs 

2 1520 

     1 (*) 1262 

3 79 

4 6 

5 1 

6 1 

Total Geral 2.869 

             Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

             (*) Representa indício de ocorrência de dois pagamentos em um mesmo município. 
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- Caso 03: Funcionários que recebem pelo menos 2 pagamentos em folha 
regular, sendo um pagamento em município e outro no ERJ, que não são 
pensionistas, não são da área médica, nem professores. 
 

O objetivo neste caso foi identificar o acúmulo ilegal de remuneração 
para os servidores que possuem também matrícula na folha do estado do Rio 
de Janeiro (ERJ). Para tanto, foram obtidos junto à SEPLAG arquivos mensais 
das folhas de pagamento das administrações direta e indireta do ERJ no 
período de 2010 e 2011, para confronto com os arquivos dos órgãos 
municipais.  

Desse confronto, obteve-se o seguinte quadro: 

Quantidade de municípios com 
incidência de acúmulo 

Quantidade de CPFs 

1 1.262 

2 72 

3 6 

Total Geral 1.340 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento 

 

Destaque-se que os 1.340 registros no CPF identificados recebem 
cumulativamente com pelo menos uma matrícula no estado. 

Do total de 5.385 registros no CPF analisados na presente tipologia, 
distribuídos entre os três tipos de casos, foram identificados 8.772 ocorrências 
de acúmulo ilegal de cargos, conforme demonstrado no quadro adiante. 

 

Município Caso 01 Caso 02 Caso 03 Total 

Duque de Caxias 188 394 227 809 

Araruama 138 456 27 621 

Campos dos Goytacazes 180 251 59 490 

Belford Roxo 101 259 79 439 

Rio das Ostras 182 221 24 427 

São Gonçalo 121 176 124 421 

Cabo Frio 158 125 17 300 

São Pedro da Aldeia 147 135 10 292 

Itaboraí 96 91 35 222 

Barra do Piraí 45 136 32 213 

Iguaba Grande 90 113 8 211 

Rio Bonito  40 143 25 208 

Areal 42 152 6 200 

Piraí 138 38 20 196 

Armação dos Búzios 120 47 3 170 
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Município Caso 01 Caso 02 Caso 03 Total 

Nilópolis 61 49 48 158 

Queimados 42 65 39 146 

Volta Redonda 56 72 13 141 

Arraial do Cabo 75 63 - 138 

Barra Mansa 46 75 9 130 

Conceição de Macabu 68 55 6 129 

Niterói 3 78 40 121 

Carapebus 58 58 4 120 

Japeri 47 53 20 120 

Itaguaí 12 60 39 111 

Casimiro de Abreu 33 64 12 109 

Cardoso Moreira 23 76 4 103 

Magé 60 26 14 100 

Mesquita 31 51 9 91 

Quissamã 45 40 5 90 

Itatiaia 33 37 6 76 

Mendes 22 47 6 75 

Silva Jardim 28 44 3 75 

Porto Real 26 37 7 70 

Tanguá 21 38 8 67 

São José de Ubá 7 53 1 61 

Paracambi 10 48 1 59 

Paty do Alferes 10 34 13 57 

Cordeiro 13 39 3 55 

São Francisco de Itabapoana 19 33 3 55 

Trajano de Morais 27 21 7 55 

Vassouras 16 26 10 52 

São Sebastião do Alto 20 16 12 48 

Carmo 8 20 19 47 

Teresópolis 11 13 20 44 

Macuco 13 28 2 43 

Valença 12 26 3 41 

Santo Antônio de Pádua 13 11 16 40 

Miguel Pereira 14 16 8 38 

Paraíba do Sul 13 16 9 38 

Engenheiro Paulo de Frontin 7 27 3 37 

Seropédica 6 24 7 37 

Rio Claro 7 28 1 36 

Sapucaia 8 21 6 35 

Resende 9 21 4 34 

Santa Maria Madalena 13 15 6 34 
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Município Caso 01 Caso 02 Caso 03 Total 

Cantagalo 9 21 3 33 

Sumidouro 21 5 7 33 

Duas Barras 10 18 4 32 

Rio das Flores 2 26 1 29 

Maricá 12 11 4 27 

Bom Jesus do Itabapoana 7 17 2 26 

Cachoeiras de Macacu 9 6 9 24 

Italva 10 14  24 

Comendador Levy Gasparian - 21 2 23 

Natividade - 10 10 20 

Paraty 4 4 12 20 

Bom Jardim 4 8 7 19 

Aperibé 8 3 6 17 

Guapimirim 7 7 3 17 

São José do Vale do Rio Preto 9 2 3 14 

São Fidélis 5 3 4 12 

Macaé - 10 1 11 

Pinheiral 6 4 1 11 

Mangaratiba - 2 5 7 

São João de Meriti - 5 2 7 

Cambuci 2 3 1 6 

Saquarema - 5 1 6 

Nova Friburgo 3 2  5 

Petrópolis 1 1 2 4 

Miracema 2 1  3 

Angra dos Reis - - 2 2 

São João da Barra - 2 - 2 

Três Rios - 1 1 2 

Quatis - 1 - 1 

Total 8.772 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

 

3.1.1.b - Servidores ou inativos já falecidos constando em folhas 
regulares de pagamento, que não são pensionistas 

 

Com o objetivo de identificar os servidores já falecidos figurando 
regularmente em folhas de pagamento, solicitou-se informações de duas bases 
de dados ao Detran-RJ: a base de proprietários de veículos automotores no 
estado do Rio de Janeiro e a do Sistema de Identificação Civil. Ademais, foi 
fornecido pela SEPLAG arquivo com informações do Sistema de Controle de 
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Óbitos (SISOBI), sistema administrado pelo INSS com informações de óbito 
fornecidas por cartórios de registro civil de todo o país.    

Os arquivos fornecidos pelo Detran-RJ apresentavam muitos 
registros com o campo CPF em branco, fato que, na grande maioria dos casos, 
impossibilitou o cruzamento com as bases de dados dos municípios. 

A pesquisa por servidores já falecidos foi subdividida em três 
períodos distintos, antes de 2010 e para cada um dos anos de 2010 e 2011, de 
forma a minimizar a ocorrência de erros. 

Foram identificados 144 registros no CPF na presente tipologia, 
sendo a maior quantidade verificada no município de Duque de Caxias, com 67 
casos, seguido de São Gonçalo, com 36 casos. 

Apresenta-se a seguir quadro resumido da distribuição por 
municípios para esta tipologia, resultante da pesquisa realizada. 

 

Município Quantidade de CPFs 

Duque de Caxias 67 

São Gonçalo 36 

Rio Bonito  5 

Campos dos Goytacazes 3 

Cardoso Moreira 2 

Japeri 2 

Magé 2 

Maricá 2 

Miguel Pereira 2 

Niterói 2 

São Pedro da Aldeia 2 

Teresópolis 2 

Valença 2 

Outros municípios 15 

Total 144 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

 

Os municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo foram 
selecionados para verificação in loco, em função da grande quantidade de 
possíveis irregularidades identificadas. 
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3.1.1.c - Servidores recebendo salário acima do teto salarial 
 

A presente tipologia buscou identificar aqueles servidores que 
percebem remuneração acima do teto constitucional, cumulativamente ou não, 
incluídos os servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme previsto no 
inciso XI do art. 37 da CF/88. 

Como existem diferentes tetos salariais para cada nível e poder da 
administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal, optou-se por 
utilizar o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
atualmente no valor aproximado de R$ 26,7 mil. Utilizou-se esse valor de 
referência como limite prudencial, por ser o teto máximo pago ao funcionalismo 
público. 

Esta metodologia foi adotada também para uniformizar a consulta, 
evitando-se trabalhar com diferentes valores de teto salarial existentes na 
esfera municipal.  

Foram pesquisados os funcionários cuja soma de todos os 
pagamentos em determinado mês estavam acima do teto em folha regular. 
Considerou-se violação ao teto salarial os casos em que os totais mensais dos 
pagamentos superaram o valor de referência em pelo menos dois meses de 
um exercício. 

A distribuição de casos por violação ao teto por município é 
mostrada no quadro abaixo. 

 

Município Quantidade de CPFs 

Duque de Caxias 119 

Niterói 54 

Itaguaí 17 

Macaé 4 

Volta Redonda 2 

Outros municípios 6 

Total 202 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

 

Observa-se que, dos 202 casos identificados, a maioria (59%) 
ocorreu no município de Duque de Caxias, razão pela qual este município foi 
selecionado para verificação in loco. 
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3.1.2 -  Outras tipologias  

 

São apresentadas a seguir outras tipologias verificadas no presente 
Levantamento, que não foram tratadas detalhadamente na fase de verificação 
in loco por necessitarem de um trabalho mais aprofundado para a confirmação 
de indícios.  

 

3.1.2.a - Detentos figurando regularmente nas folhas de pagamento 

 

Com o objetivo de identificar casos associados a esta tipologia, foi 
solicitado ao Detran-RJ arquivo com informações relativas ao Sistema 
Penitenciário, sob sua administração, com destaque para os campos de nome, 
número no CPF, datas de início e fim da pena, nome do pai e nome da mãe. 
Cabe registrar que os dados foram entregues após autorização da Secretaria 
de Administração Penitenciária (SEAPE), gestora das informações. 

Como o arquivo fornecido apresentava uma grande quantidade de 
casos com o número do registro no CPF em branco, optou-se por dividir a 
consulta em dois critérios de seleção: 

 consulta pelo número do registro no CPF; 

 consulta pelo nome do servidor e nome da mãe. 

A consulta pelo registro no CPF resultou na identificação de apenas 
uma ocorrência. A outra consulta redundou na obtenção de 47 registros, com a 
seguinte distribuição: 

 

Município Quantidade de CPFs 

Cambuci 4 

Resende 4 

São Gonçalo 4 

Campos dos Goytacazes 3 

Itaguaí 3 

Petrópolis 3 

Italva 2 

Maricá 2 

Nova Friburgo 2 

Outros municípios 20 

Total 47 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 
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Como a consulta em tela baseou-se em cruzamentos de campos de 
identificação referentes a nomes, cresce a possibilidade de ocorrência de 
falsos positivos2, razão pela qual se faz necessária maior prudência na 
caracterização de achados de auditoria a partir dos indícios obtidos. 

3.1.2.b - Médicos sem registro ativo no CREMERJ 
 

A Resolução CFM n.º 1931/2009, no inciso III de seu preâmbulo, 
impõe que profissionais da área médica devem possuir registro nos conselhos 
regionais de medicina dos estados da federação em que exercem a profissão. 
Com base nesse critério, solicitou-se ao CREMERJ arquivo com os dados de 
todos os médicos com registro naquele conselho regional, com o objetivo de 
identificar nos municípios profissionais sem o registro exigido pela norma. 

A distribuição de casos por município nesta tipologia é exibida no 
quadro a seguir. 

Município Quantidade de CPFs 

Maricá 159 

Duque de Caxias 75 

Campos dos Goytacazes 68 

Paracambi 65 

São Gonçalo 55 

Nilópolis 33 

Belford Roxo 24 

Rio das Ostras 23 

Queimados 17 

Itaboraí 15 

Japeri 15 

Paraty 14 

Magé 13 

Guapimirim 12 

Miguel Pereira 12 

Sapucaia 12 

Outros municípios 171 

Total 783 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

Verifica-se grande quantidade de ocorrências em Maricá, com 159 
registros no CPF, que representam 20% do total. Neste caso, verificou-se in 
loco que se tratava de erro de cadastro, fato abordado detalhadamente no 
capítulo 4. 

                                                           
2
 Casos identificados como ocorrências positivas na análise dos dados que não se confirmam quando da 

realização da auditoria in loco.  
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3.1.2.c - Idade menor que 18 anos 

Na presente tipologia, buscou-se identificar registros de servidores 
com idade abaixo de 18 anos, idade mínima para ingresso no serviço público. 

Foram identificados nesta tipologia 400 casos de registros distintos 
no CPF, distribuídos por município segundo o quadro a seguir, que apresenta 
um total de 424 registros no CPF pelo fato de alguns destes servidores 
públicos acumularem vínculos trabalhistas com mais de um município. 

 

Municípios Quantidade de CPFs 

Comendador Levy Gasparian 169 

Duque de Caxias 73 

São Gonçalo 41 

Rio Bonito  11 

São Sebastião do Alto 10 

Queimados 9 

Angra dos Reis 8 

Araruama 8 

Outros municípios 95 

Total 424 

Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

 

A maioria dos casos identificados nesta tipologia ocorreu no 
município de Comendador Levy Gasparian, que responde por 40% do total da 
distribuição de casos. 

3.1.2.d - Trabalhadores ativos que residem em outros estados da 
Federação, excluindo-se estados que têm fronteira com o ERJ   

 

Nesta tipologia, procurou-se identificar os servidores públicos que 
tivessem como residência fixa estados da federação não fronteiriços com o 
ERJ, de forma a identificar indícios de funcionários “fantasmas”, ou seja, 
servidores públicos que recebem remuneração regularmente e não 
comparecem ao trabalho. 

Foram identificados 2.180 registros distintos no CPF, sendo a 
maioria em Belford Roxo, responsável por 67% dos casos, consoante se 
verifica no quadro a seguir. 
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Município Quantidade de CPFs 

Belford Roxo 1580 

Niterói 187 

Duque de Caxias 132 

Japeri 112 

Magé 60 

Natividade 50 

Campos dos Goytacazes 32 

Mesquita 29 

São Gonçalo 27 

Outros municípios 149 

Total 2.358 

  Fonte: base de dados de referência do Levantamento. 

 

No quadro da distribuição por municípios existe um total de 2.358 
registros, em função da existência de acúmulo de cargos por servidores em 
diferentes municípios. Cabe destacar que, nessa tipologia, os casos verificados 
constituem indícios de irregularidades, representando informações para futuros 
trabalhos de auditoria para verificação in loco. 
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4 - Validação da Metodologia 
 

A validação da metodologia adotada consistiu na realização de 
visitas in loco em municípios selecionados com base na análise de dados, 
conforme descrito no capítulo anterior. As informações produzidas pela análise 
de dados foram utilizadas para eleger pontualmente os casos a serem 
verificados, contribuindo para elevar a eficiência e eficácia do trabalho de 
auditoria. 

Através desse trabalho de inteligência, foi possível, no espaço de 
tempo de duas semanas, visitar sete municípios e coletar documentos que 
confirmaram, com elevado grau de acerto, os indícios de impropriedades 
relativos às tipologias abordadas. 

O presente capítulo encontra-se estruturado de forma análoga ao 
anterior. Na seção 4.1 são abordadas as três tipologias mais relevantes. Dentro 
de cada tipologia, são relacionados os resultados da análise dos documentos 
obtidos em cada um dos municípios visitados e, quando cabível, são 
apresentados gráficos que sumarizam e facilitam a compreensão desses 
resultados. No tópico 4.2, são abordados os resultados da validação das 
demais tipologias que representam indícios de irregularidades administrativas. 

 
 

4.1 – Tipologias mais relevantes 

 
 

4.1.1 Desobediência ao teto salarial constitucional 

 

Com o objetivo de validar a tipologia referente à desobediência ao 
teto salarial constitucional do funcionalismo público, verificou-se a ocorrência 
de casos desta natureza nas Prefeituras de Duque de Caxias e Rio das Ostras. 

Com o objetivo de minimizar a ocorrência de falsos positivos, a 
equipe de auditoria utilizou os critérios menos rígidos possíveis. Neste sentido, 
conforme citado no capítulo anterior, adotou-se como teto de referência o 
subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ademais, na ausência de 
informações detalhadas de metodologia de cálculo e rubricas de pagamento, 
considerou-se violação ao referido teto os casos em que os salários líquidos 
analisados superaram a referência em pelo menos dois meses de um 
exercício. Nos casos em que foram fornecidas informações mais detalhadas, 
realizou-se a comparação fazendo uso das remunerações brutas. 
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4.1.1.a Prefeitura de Duque de Caxias 

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (PMDC) forneceu a 
declaração de rendimentos detalhada e os contracheques solicitados dos 
servidores, referentes aos exercícios de 2010 e 2011. Já a administração do 
fundo previdenciário municipal (IPMDC), forneceu fichas financeiras sintéticas 
com detalhamento insuficiente das informações, limitadas apenas ao valor 
bruto e valor líquido das remunerações mensais. 

Servidores Ativos 

A partir das informações detalhadas fornecidas pela PMDC, foram 
utilizadas as remunerações brutas dos servidores para identificar 13 casos de 
violação ao teto constitucional, num total de 16 verificados, consoante as 
declarações de rendimentos acostadas às fls. 196/538. 

Pode-se citar o caso extremo de um servidor que possuía, em 
agosto de 2011, renda bruta mensal de R$ 49.399,10 e renda líquida de 
33.952,75 (fls. 203), tendo chegado a R$ 65.845,27 brutos (R$ 46.655,69 
líquidos) no mês de outubro de 2011, em que o mesmo percebeu gratificação 
de férias. 

   

Gráfico 1 - Violação ao Teto - Servidores Ativos 

 
  Fonte: declarações de rendimentos dos servidores (fls. 196/538). 

 
Servidores Inativos e Pensionistas  

 

Pelo fato de terem sido fornecidas apenas informações sintéticas, só 
foi possível confirmar a presença de 10 irregularidades num universo de 65 
casos verificados. 
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Reitera-se que, devido ao detalhamento insuficiente dos dados 
fornecidos, a probabilidade de existirem casos de irregularidades não 
identificadas torna-se elevada, o que produziu resultados percentualmente 
menores que o caso anterior (servidores ativos), conforme se evidencia no 
gráfico a seguir. 

Gráfico 2 – Violação ao Teto – Servidores Inativos e Pensionistas 

 
  Fonte: fichas financeiras sintéticas dos servidores (fls. 85/167). 

 

Considerando-se os servidores ativos, inativos e pensionistas 
verificados, chega-se a um total de 25 casos confirmados de violação ao teto 
constitucional de remuneração para o serviço público. Em um caso extremo 
encontrado (fls. 149), a ficha financeira aponta uma remuneração líquida 
mensal acima de R$ 39.000,00, com uma remuneração bruta correspondente 
que ultrapassa R$ 66.000,00 (mais que o dobro do teto constitucional). 

Cabe ressaltar que, provavelmente, há ainda mais casos de violação 
ao teto constitucional dentre os analisados no IPMDC, visto que utilizou-se a 
remuneração líquida como parâmetro de comparação e, não raro, a mesma 
superava 90% do valor do subsídio dos ministros do STF, constituindo assim, 
um forte indício de que o salário bruto excederia o teto de referência ao somar-
se a ele descontos obrigatórios, tais como o imposto de renda e a contribuição 
previdenciária. Este tipo de caso é ilustrado, por exemplo, pela ficha financeira 
acostada às fls. 150, em que a remuneração líquida mensal ultrapassa 
R$26.000,00. 

4.1.1.b Prefeitura de Rio das Ostras 

Neste município, investigou-se apenas um indício de violação ao teto 
constitucional referente a um servidor em atividade. Após análise dos 
documentos solicitados, a equipe de auditoria não encontrou irregularidades 
nos pagamentos. 
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4.1.2 Falecidos percebendo remuneração 

 

Com o objetivo de validar a tipologia referente às pessoas falecidas 
para as quais continuam a haver pagamentos após o mês do óbito, buscou-se 
verificar a ocorrência de casos desta natureza nas Prefeituras de Duque de 
Caxias, São Gonçalo e Maricá. 

4.1.2.a Prefeitura de Duque de Caxias 

Para esta Prefeitura, com relação à tipologia em questão, a equipe 
de auditoria foi a campo com 04 casos de óbitos de servidores já evidenciados, 
mediante consulta ao sistema da Receita Federal (fls. 783, 784, 786, 787), com 
o objetivo de se obter nesses casos comprovações de pagamentos irregulares 
ocorridos post mortem.  Tais pagamentos foram confirmados por meio de 
consultas às fichas financeiras dos respectivos servidores, acostadas às fls. 
1095, 1098, 1101, 1132.  É válido ressaltar dentre esses casos a existência de 
servidores com óbito em 2008 percebendo pagamento até 2011. 

A partir da análise dos documentos obtidos, foi possível identificar 55 
casos irregulares, de pessoas falecidas que receberam pagamento após suas 
datas de óbito, dentro de um universo de 65 situações levantadas, fls. 
1094/1148. 

 

 
Gráfico 3 – Falecidos com remuneração em Duque de Caxias 

 
 Fonte: comprovantes de pagamentos acostados às fls. 1094/1198. 

 

A PMDC mencionou que realizou ação de recadastramento no 1º 
semestre de 2011, cessando os pagamentos indevidos daqueles que não 
efetuaram o recadastramento, por suposto motivo de falecimento. 
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Alguns casos, levantados em reunião junto à Diretora do 
Departamento de Formalização de Benefícios do IPMDC, Sra. Sofia Caputo, 
causaram surpresa à gestora, uma vez que correspondiam a inativos ou 
pensionistas submetidos ao recadastramento realizado em 2011, posterior às 
supostas datas de óbito destes.  Diante disso, a Diretora informou que iria abrir 
processo administrativo para investigar tais situações. 

Para os óbitos ocorridos após junho de 2011, foram levantados 
pagamentos irregulares realizados até dezembro de 2011. 

4.1.2.b Prefeitura de São Gonçalo  

No caso da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a equipe de 
auditoria foi a campo com 04 casos de óbito de servidores já evidenciados 
mediante consulta ao sistema da Receita Federal (fls. 788/791), buscando 
obter para esses casos comprovações de pagamentos irregulares post mortem. 
Tais pagamentos foram confirmados por meio de consultas às fichas 
financeiras dos respectivos servidores, acostadas às fls. 881/882, 885, 
918/920, 923/924.  Vale ressaltar, dentre esses casos, a existência de 
servidores falecidos em 2007 recebendo pagamentos até 2011. 

A partir da análise da documentação obtida, 25 dos 36 casos 
levantados para este município apresentaram irregularidade (fls. 861/995). 

 
Gráfico 4 – Falecidos com remuneração em São Gonçalo 

 
  Fonte: comprovantes de pagamentos acostados às fls. 861/995. 

 
 

A Prefeitura de São Gonçalo realizou recadastramento em julho e 
setembro de 2011, que supostamente cessou os pagamentos irregulares. 



 
 

 

 

 

 

31/01/2013 02:52:52 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 242.586-9/2012 

Rubrica       Pag. 2080 -Verso 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

 

4.1.2.c Prefeitura de Maricá 

A Prefeitura Municipal de Maricá encaminhou cópia do cadastro 
funcional e ficha financeira dos servidores solicitados.  O Instituto de 
Seguridade Social de Maricá também encaminhou declarações dos 
pensionistas dos ex-servidores falecidos, além dos relatórios de ficha financeira 
dos proventos destes pensionistas.  

De acordo com a documentação fornecida, nenhum dos casos 
levantados para esse município foi caracterizado como irregular na tipologia em 
tela. 

 

4.1.3 Acúmulos ilegais de vínculos de trabalho com a administração 
pública 
 

 

Com o objetivo de validar a tipologia referente aos acúmulos ilegais 
de vínculos de trabalho com a administração pública, foram eleitos para 
verificação in loco os vínculos funcionais de 42 servidores com 7 diferentes 
municípios (Duque de Caxias, Maricá, São Gonçalo, Cabo Frio, Rio das Ostras, 
São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios).  

Com base nas informações de contratações fornecidas pelos 
municípios e acostadas às folhas 1229/1593, construiu-se a tabela às folhas 
1218/1228, que sintetiza e demonstra a relação trabalhista dos servidores 
investigados com os municípios. Para essa verificação de acúmulos, foram 
considerados os períodos trabalhados em cada vínculo. Com tal análise é 
possível apontar com precisão o início de cada acúmulo ilegal, o servidor e os 
municípios envolvidos.  

Somam-se 392 vínculos funcionais analisados, incluindo-se 
contratos temporários e efetivos com a administração municipal desses 7 
municípios. Em 41 casos dos 42 servidores verificados, foram encontradas 
situações em que o servidor acumulava remuneradamente três ou mais cargos 
públicos. E o único caso que apontou para 2 acúmulos o cargo é o de 
motorista, conforme fls.1226, 1550 e 1356.  

Das 392 admissões analisadas, 220 foram realizadas em acúmulo 
com outros dois vínculos de trabalho já existentes com a administração pública. 
Foram encontradas situações de até 7 acúmulos de funções, conforme gráfico 
a seguir. 
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Gráfico 5 – Acúmulos de vínculos de trabalho com a administração pública 

 

 
   Fonte: tabela acostada às fls. 1218/1228. 

 

A quantidade de acúmulos ilegais encontrados superou a projeção 
da análise de dados, pois a validação in loco permitiu encontrar casos em que 
o mesmo funcionário acumulava dois cargos em um mesmo município, como 
se pode evidenciar às fls. 1274. 

Se destaca nessa análise o caso do servidor que acumulou até 7 
funções ao mesmo tempo, conforme folhas 1218/1228, 1274, 1345, 1502/1503 
e 1580. 

Na análise prévia dos dados, verificou-se um caso em que um 
servidor possuía 08 vínculos trabalhistas com administrações municipais 
distintas. Com relação a esse caso, confirmaram-se 05 vínculos trabalhistas em 
04 municípios diferentes, conforme tabela às fls. 1218/1228. Para se apurar os 
outros possíveis vínculos, seria necessária a validação in loco em outros 03 
municípios, Araruama, Belford Roxo e Iguaba Grande. E esse mesmo servidor 
acumula ainda função com órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme declaração firmada pelo próprio servidor, às folhas 1344. 

Analisando as declarações fornecidas pelos jurisdicionados, 
constata-se que quase todos os casos de acúmulo ilegal de vínculos 
trabalhistas na região dos lagos foram cometidos por profissionais da área de 
saúde. 
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4.2 – Demais tipologias  
 

4.2.1 Residentes em outros estados 

 
Com o objetivo de validar a tipologia referente a servidores com 

indício de não prestação de serviços por residirem em estados da federação 
que não possuem fronteira com o ERJ, foram verificados os indícios existentes 
nas Prefeituras de Duque de Caxias, São Gonçalo, Cabo Frio, Rio das Ostras e 
Maricá.  

4.2.1.a Prefeitura de Duque de Caxias 

Para um total de 56 servidores ativos verificados, foram identificados 
03 casos em que o endereço cadastrado junto à Prefeitura situa-se em estado 
da federação não limítrofe ao Rio de Janeiro. Para esses casos específicos, 
foram obtidos os dados cadastrais, em planilha eletrônica e listagem 
manuscrita (fls. 635/647), dos dados funcionais dos funcionários da Prefeitura 
de Duque de Caxias, que constituem evidências, respectivamente, de que tais 
servidores estão ativos e constam estar residindo em endereços incompatíveis 
ao exercício de seus cargos. 

4.2.1.b Prefeitura de São Gonçalo 

De um total de 15 casos verificados na Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo, nenhum se confirmou. 

4.2.1.c Prefeitura de Maricá 

A Prefeitura Municipal de Maricá forneceu cópia do cadastro 
funcional emitido pelo sistema de gerenciamento de recursos humanos da 
administração municipal e cópia do comprovante de residência para o único 
caso averiguado (fls. 632/634). Comprovou-se que, de fato, consta nos 
assentamentos funcionais do servidor em tela que o mesmo reside no estado 
de Alagoas. 

4.2.1.d Prefeitura de Rio das Ostras 

A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras forneceu documento (fls. 
648), em forma de planilha, contendo as informações do cadastro funcional de 
três servidores que representavam indícios nessa tipologia. Em todos os três 
casos averiguados, constam dos assentamentos funcionais que os servidores 
residem em estados não limítrofes ao Rio de Janeiro. 

4.2.1.e Prefeitura de Cabo Frio 

Na Prefeitura Municipal de Cabo Frio, o único caso de indício 
verificado não se confirmou. 
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De todos os 77 casos investigados nessa tipologia, sete resultaram 
em confirmação da incompatibilidade dos endereços residenciais constantes 
dos assentamentos funcionais de servidores ativos com o exercício de seus 
cargos. Tais impropriedades apontam para a possibilidade da não prestação de 
serviços, constituindo informações de interesse para futuras inspeções na área 
de pessoal. 

 

4.2.2 Médicos sem registro no CREMERJ 

 
Com o objetivo de validar a tipologia referente a médicos exercendo 

a função sem registro ativo no CREMERJ, foram verificados indícios dessas 
impropriedades nas Prefeituras Municipais de Maricá, São Gonçalo, Cabo Frio 
e Duque de Caxias. Utilizaram-se consultas ao sítio do CREMERJ para 
obtenção de evidências documentais de inexistência de registro ativo naquele 
conselho.  

4.2.2.a Prefeitura de Maricá 

Na visita à Prefeitura de Maricá, pôde-se constatar que o grande 
quantitativo de indícios verificado nessa tipologia foram causados por erros de 
cadastro, com um grande número de fisioterapeutas e fiscais sanitários 
cadastrados como médicos naquela municipalidade.  

4.2.2.2 Prefeitura de São Gonçalo 

Dos 29 casos de indícios existentes, 24 constituíam erros de 
cadastro, pois os servidores estavam cadastrados como médicos na prefeitura, 
mas possuíam outras ocupações.  Dois servidores não foram encontrados em 
consulta ao sítio do CREMERJ3 (fls. 780, 781) e 02 casos estão com situação 
“transferido” também em consulta àquele sítio (fls. 779, 782), o que denota 
indícios de irregularidades passíveis de serem verificadas em inspeção in loco.  

4.2.2.3 Prefeitura de Cabo Frio 

Constatou-se que o caso verificado em Cabo Frio não apresentou 
irregularidade, conforme documentação recebida e consulta ao sítio do 
CREMERJ (fls. 778). 

4.2.2.4 Prefeitura de Duque de Caxias 

Todos os 03 casos levantados para a Prefeitura de Duque de Caxias 
apresentaram irregularidade, por se tratar de médicos com situação 
“transferido” em consulta ao sítio do CREMERJ (fls. 775/777). 

 

 

                                                           
3
 Vide site do CREMERJ: (http://www.cremerj.org.br/skel.php) 
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4.2.3 Presos 
 

Com o objetivo de validar a tipologia referente a servidores com 
indício de não prestação de serviços por estarem cumprindo pena em regime 
fechado, foram verificados casos nas Prefeituras de São Gonçalo, Maricá, São 
Pedro da Aldeia e Rio das Ostras. 

As referidas Prefeituras encaminharam as fichas funcionais (fls. 
793/818) referentes a 08 casos de situações que representavam indícios de 
irregularidades.  Destes, 06 casos não se confirmaram, haja vista que o 
período de percepção dos pagamentos não coincidiu com o período em que os 
servidores estavam presos.  Em 02 casos, houve o recebimento de 
remuneração em período coincidente ao da detenção, consoante documentos 
acostados às fls. 816/817. 

 

4.2.4 Menores de Idade 

 
Em todos os municípios em que se verificou esta tipologia, apurou-

se que os casos analisados consistiam erros de cadastro. Diante disso, conclui-
se que o trabalho de auditoria mostrou-se importante no sentido de apontar 
falhas no processo de cadastro de dados funcionais resultantes, 
provavelmente, da ausência de controles que verifiquem e validem a entrada 
de dados nos sistemas de software utilizados nos órgãos visitados. 
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5 – CONCLUSÃO 
 

O presente levantamento na área de Tecnologia da Informação (TI) 
em 182 órgãos da esfera municipal, entre Prefeituras e Câmaras Municipais do 
ERJ, teve por objetivo realizar a verificação automatizada das Folhas de 
Pagamento dos órgãos auditados segundo critérios predeterminados, visando 
à detecção de indícios de irregularidades que possam subsidiar futuros 
trabalhos de auditoria da Subsecretaria de Controle de Pessoal (SUP). 

Considerando esse objetivo, adotou-se estratégia metodológica 
diversificada, destacando-se a criação de uma base de dados e a realização de 
consultas em linguagem SQL (Structured Query Language) correspondentes 
aos cruzamentos de informação relativos a tipologias predefinidas pela equipe 
de auditoria. Tais cruzamentos constituíram os testes aplicados sobre as folhas 
de pagamento auditadas. 

Este tipo de técnica de auditoria aplicada a massas de dados 
permitiu a verificação de grandes volumes de informação por um número 
reduzido de auditores com baixo custo operacional, conferindo grande 
eficiência ao trabalho de auditoria. Foram examinadas no presente 
Levantamento folhas de pagamento dos exercícios de 2010 e 2011 de 151 
órgãos, entre Prefeituras e Câmaras Municipais do ERJ, com um montante 
total de recursos fiscalizados de R$11.306.511.626,47, referentes a 
pagamentos de 297.031 servidores municipais, com um total de 6.712.477 
registros constantes da base de dados criada. 

O emprego de técnicas de inteligência e auditoria de dados envolve 
a existência de falsos positivos dentre os resultados apontados pelos 
cruzamentos de informação, ou seja, casos que figuram como ocorrências 
positivas e que não se confirmam em verificação mais apurada, sendo tais 
resultados indícios de irregularidades, que requerem validação posterior. No 
entanto, sua vantagem consiste em se realizar posteriormente solicitações 
pontuais aos jurisdicionados com taxas de acerto elevadas, constituindo-se na 
grande maioria dos casos um trabalho de simples coleta de evidências.   

A realização dos cruzamentos de informações planejados revelou, 
ainda na fase de planejamento, expressivos quantitativos de indícios de 
irregularidades nos municípios associadas às folhas de pagamento dos órgãos 
auditados, a saber: 

 8.772 acúmulos ilegais de vínculos de trabalho com a 
administração pública, pertencentes a 5.385 pessoas com 
registros distintos no Cadastro de Pessoas Físicas; 

 No que tange a múltiplos vínculos com a administração 
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pública, existência de uma pessoa com 08 vínculos, quatro 
com 07  vínculos, seis com 06 vínculos, vinte e três pessoas 
com 05 vínculos e oitenta e uma pessoas com 04 vínculos 
com a administração pública, quantitativos observados em 
apenas um dos testes aplicados referentes a essa tipologia; 

 119 pessoas no município de Duque de Caxias percebendo 
remuneração acima do teto constitucional, 54 pessoas nessa 
situação em São Gonçalo e 17 pessoas no município de 
Itaguaí, dentre outras, indícios de irregularidade observados 
em onze municípios distintos; 

 65 pessoas supostamente falecidas que continuaram 
figurando nas folhas de pagamento após a ocorrência do óbito 
no município de Duque de Caxias, 36 em idêntica situação em 
São Gonçalo, 05 no município de Rio Bonito, dentre outras, 
indício de irregularidade observado em 28 municípios distintos; 

 Em outros testes aplicados de caráter informacional, a 
ocorrência de indícios de pagamentos a detentos relativos ao 
período do cumprimento da pena, de médicos exercendo a 
profissão sem registro ativo no CREMERJ e de servidores cujo 
endereço de residência informado à administração municipal e 
à Receita Federal é de outro estado da federação que não 
possui fronteira com o ERJ.      

 

Os testes realizados revelaram uma grande concentração de 
indícios de acúmulos ilegais de vínculos trabalhistas com a administração 
pública nos municípios da Região dos Lagos, bem como uma concentração de 
pessoas supostamente falecidas figurando nas folhas de pagamento após o 
óbito em Duque de Caxias e São Gonçalo. Ainda no que se refere ao município 
de Duque de Caxias,     observou-se indícios de grande quantitativo de 
servidores e inativos com remuneração acima do teto constitucional do Ministro 
do STF, irregularidade observada também em outros municípios. 

Buscou-se validar a metodologia utilizada neste Levantamento por 
meio da verificação in loco de indícios observados em cada tipologia definida, 
uma vez que em auditorias de dados é frequente a ocorrência de falsos 
positivos, ou seja, indícios que não se confirmam quando ocorre uma análise 
documental e fática mais aprofundada. 

Com base nos cruzamentos de informações realizados, foram 
selecionados para a execução dessa validação posterior, por critérios de 
materialidade, risco e relevância, consubstanciados no quantitativo de indícios 
de irregularidades observado por cada tipologia, 07 municípios jurisdicionados, 
tendo sido confirmadas ocorrências de impropriedades em todos os municípios 
visitados, com destaque para as impropriedades relativas às tipologias de 
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acúmulo ilegal de vínculos de trabalho com a administração pública, de 
servidores ativos ou inativos falecidos constando em folhas regulares de 
pagamento e, ainda, de servidores ativos, inativos ou pensionistas percebendo 
remuneração superior ao teto constitucional. 

Na fase de execução, em visita aos municípios selecionados, 
verificou-se que, de fato, os indícios de irregularidades se confirmaram, tendo 
sido obtidas as evidências necessárias em muitos casos, a fim de validar a 
metodologia empregada no presente Levantamento. Observou-se, em geral, 
um baixo índice de falsos positivos para as tipologias testadas, com destaque 
para o índice praticamente nulo observado nos casos de acúmulo ilegal de 
vínculos trabalhistas verificados in loco. 

Além dos expressivos quantitativos de acúmulos constatados, 
notadamente nos municípios visitados de Cabo Frio, Rio das Ostras, São 
Pedro da Aldeia e Armação de Búzios, verificou-se, dentre outros, caso 
extremo de servidor da Prefeitura de Duque de Caxias chegando a perceber 
remuneração bruta de R$65.022,35 (R$46.041,86 líquidos), bem acima do teto 
salarial constitucional, e um caso emblemático de inativo da Prefeitura de São 
Gonçalo falecido no exercício de 2007 cujos pagamentos foram efetuados até o 
exercício de 2011. 

Tais impropridades validam a metodologia e as técnicas de 
inteligência utilizadas, tendo o Levantamento realizado um mapeamento dos 
municípios quanto aos principais indícios de irregularidades observados, 
informação relevante para a seleção de futuros trabalhos de auditoria.      

Cabe destacar que 31 órgãos auditados não constam da base de 
dados do presente Levantamento por problemas operacionais, por não terem 
fornecido os arquivos solicitados ou por os terem fornecido fora do layout 
definido, o que inviabilizou a utilização de tais informações. Desse universo, 16 
Prefeituras e Câmaras Municipais de fato não atenderam à solicitação desta 
Corte após a sua reiteração, o que ensejará Notificação aos referidos órgãos 
em processos apartados, em função do quantitativo e da celeridade processual 
necessária. A relação dos 16 órgãos que não atenderam às solicitações desta 
Corte encontra-se acostada às fls. 1862. 

Considerando a natureza do trabalho, os expressivos resultados 
obtidos e, ainda, que as informações constantes do presente Levantamento e a 
base de dados criada nesta Coordenadoria constituem insumos para futuros 
trabalhos de auditoria a serem realizados pela SUP, sugere-se, na proposta de 
encaminhamento, a remessa preliminar dos autos à SGE com vistas à SUP, 
com posterior Ciência ao Plenário desta Corte de Contas da constituição da 
referida base de dados e dos resultados das consultas efetuadas, constantes 
deste relatório. 
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Adicionalmente, sugere-se que seja dada Ciência ao CREMERJ 
acerca dos indícios verificados de casos de exercício da profissão de médico 
sem o devido registro ativo naquele conselho. 
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 6 – PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
 

 

Diante de todo o exposto, visando ao fornecimento das informações 
constantes do presente Levantamento à SUP, considerando a relevância dos 
indícios apontados nos 151 órgãos integrantes da base de dados e o 
expressivo volume de recursos fiscalizados, submete-se este relatório a 
consideração superior, com as seguintes propostas:  

 

6.1 – Encaminhamento preliminar  
 

 À Secretaria Geral de Controle Externo (SGE), com vistas à 
Subsecretaria de Controle de Pessoal (SUP), considerando a 
atribuição de realizar trabalhos na área de pessoal insculpida no Ato 
Normativo n.º 80, de 03.03.2005, para que tome ciência da 
constituição da base de dados criada para o presente trabalho e dos 
resultados dos cruzamentos de informações efetuados e que possa 
utilizar tais informações como insumos para futuros trabalhos de 
auditoria. 

 

6.2 – Ciência  

 

 Ciência ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas acerca da 
constituição da base de dados criada para o presente trabalho e dos 
resultados dos cruzamentos de informações efetuados, constantes 
do presente relatório de Levantamento; 

 Por derradeiro, sugere-se adicionalmente que seja dada Ciência ao 
CREMERJ acerca dos indícios de casos de exercício da profissão de 
médico sem o devido registro ativo naquele conselho, consoante 
apontado neste relatório às fls. 2082, informando-o de que os 
resultados detalhados dessa consulta podem ser disponibilizados 
mediante solicitação formal a esta Corte de Contas. 

 

6.3 – Arquivamento  

 

 Posterior Arquivamento do presente processo. 
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À Consideração de V.S.ª 

 

CAD, 31/01/2013 
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Apêndice A 
 O presente levantamento utilizou base de dados criada a partir dos 
arquivos solicitados às Prefeituras e Câmaras Municipais e ao Detran-RJ, 
SEPLAG, SEAPE e CREMERJ, tendo sido realizadas sobre essa base de 
dados as consultas a seguir:   

 
CONSULTAS REALIZADAS NO LEVANTAMENTO 

1) Acúmulo ilegal de cargos (Resultado: 3 Tabelas acumulo1x) 

1.1)Funcionários que recebem mais de 2 pagamentos em folha regular em determinado mês 
que não são pensionistas: 
Consultas realizadas mês a mês. 
insert into acumulo11_inicial SELECT cpf, ano, mes FROM FOLHA 
WHERE ano=2010 and mes=1 and folha=0 and cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and situacao <> 0 and salario <> 0 
GROUP BY cpf, ano, mes HAVING count(*) > 2 
insert into acumulo11 SELECT cpf FROM acumulo11_inicial 
GROUP BY cpf HAVING count(*) > 2 
1.2) Funcionários que recebem  exatamente 2 pagamentos em folha regular em determinado 
mês que não são pensionistas, não são da área médica, nem professores: 
Consultas realizadas mês a mês. 
insert into acumulo12_inicial SELECT cpf, ano, mes FROM FOLHA 
WHERE ano=2010 and mes=1 and folha=0 and cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and situacao <> 0 and salario <> 0 and cargo not in (0,4,5,6,7,8,9) 
and cpf not in (select cpf from acumulo11) 
GROUP BY cpf, ano, mes HAVING count(*) > 1 
insert into acumulo12 SELECT cpf FROM acumulo12_inicial 
GROUP BY cpf HAVING count(*) > 4 
1.3) Funcionários que  recebem pelo menos 2 pagamentos em folha regular, sendo um 
pagamento em município e outro no Estado, que não são pensionistas, não são da área 
médica, nem professores. 
insert into acumulo13_inicial SELECT cpf, ano, mes FROM FOLHA 
WHERE ano=2010 and mes=1 and folha=0 and cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and situacao <> 0 and salario <> 0 and cargo not in (0,4,5,6,7,8,9) 
and cpf in (select cpf from folha_seplag where ano=2010 and mes=1 and folha=0) 
  
insert into acumulo13 SELECT cpf FROM acumulo13_inicial 
GROUP BY cpf HAVING count(*) > 4 
delete acumulo13 where cpf in (select cpf from acumulo11) 
or cpf in (select cpf from acumulo12) 
delete acumulo13 where cpf in (select cpf from folha_seplag  
where lotacao in ('CENTRO DE CIENCIAS DO RIO DE JANEIRO', 
'UNIVERS EST NORTE FLUMINEN DARCY RIBEIRO',  
'UERJ-HUPE-CPUE-UNIVERSIDADE DO EST DO RJ', 
'FUNDACAO DE APOIO A ESCOLA TECNICA', 
'SEC EST EDUCACAO')) 
 

2) Pessoas já falecidas que continuam recebendo salário, que não são pensionistas. 

(Resultado: Tabela falecidos) 

Relacionar cruzamentos com a tabela baseifp (muitos cpf `s com valores zerados),com a tabela 
basedetran (muitos cpf`s nulos) e com a tabela obitos. 
2.1) Óbitos ocorridos  antes de 2010 
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select folha.cpf, count(*)quant_pagamentos from folha inner join obitos on folha.cpf=obitos.cpf  
where year(obitos.dtobito) < 2010  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111,22222222222)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and folha.ano in (2010,2011) 
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
select folha.cpf, count(*)quant_pagamentos from folha  
inner join basedetran on folha.cpf=basedetran.cpf  
where year(basedetran.dtobito) < 2010  
and basedetran.cpf is not null  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111,22222222222)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and folha.ano in (2010,2011) 
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2  
order by count(*) desc 
select folha.cpf, count(*)quant_pagamentos from folha  
inner join baseifp on folha.cpf=baseifp.cpf  
where year(baseifp.dtobito) < 2010  
and baseifp.cpf is not null  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111,22222222222)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and folha.ano in (2010,2011) 
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2  
order by count(*) desc 
 
2.2) Óbitos ocorridos em 2010  
Consultas realizadas mês a mês. 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join obitos  
on folha.cpf=obitos.cpf  
where year(obitos.dtobito) = 2010  
and month(obitos.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and ((folha.ano = 2010 and folha.mes > 1) or (folha.ano=2011))  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join basedetran  
on folha.cpf=basedetran.cpf  
where year(basedetran.dtobito) = 2010  
and basedetran.cpf is not null  
and month(basedetran.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and ((folha.ano = 2010 and folha.mes > 1) or (folha.ano=2011))  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join baseifp  
on folha.cpf=baseifp.cpf  
where year(baseifp.dtobito) = 2010  
and baseifp.cpf is not null  
and month(baseifp.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and ((folha.ano = 2010 and folha.mes > 1) or (folha.ano=2011))  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
2.3)Óbitos ocorridos em 2011 



 
 

 

 

 

 

31/01/2013 02:52:52 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 242.586-9/2012 

Rubrica       Pag. 2087   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE CONTROLE DA 
GESTÃO E DA RECEITA  
COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO 

Consultas realizadas mês a mês. 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join obitos  
on folha.cpf=obitos.cpf  
where year(obitos.dtobito) = 2011  
and month(obitos.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and (folha.ano = 2011 and folha.mes > 1)  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join basedetran  
on folha.cpf=basedetran.cpf  
where year(basedetran.dtobito) = 2011  
and basedetran.cpf is not null  
and month(basedetran.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and (folha.ano = 2011 and folha.mes > 1)  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
select folha.cpf, count(*) quant_pagamentos from folha inner join baseifp  
on folha.cpf=baseifp.cpf  
where year(baseifp.dtobito) = 2011  
and baseifp.cpf is not null  
and month(baseifp.dtobito) = 1  
and folha.cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)  
and folha.situacao <> 0 and folha.salario <> 0  
and (folha.ano = 2011 and folha.mes > 1)  
group by folha.cpf HAVING count(*) > 2 
 
 
3) Médicos não registrados no cremerj (Resultado: Tabela medicos_problema) 

select distinct cpf from folha where cargo=4  
and cpf not in (select cpf from cremerj where cpf is not null)  
and cpf not in (0,11,99999999999,11111111111) 
 
4) Presos ganhando salário 

Consulta pelo cpf  
 
select distinct cpf from folha where cpf in (select cpf from internos_seap  
where dtinicio > '2009-12-31'  
and dtinicio < '2012-01-01' 
and dtfim is not null  
and datediff(m,dtinicio,dtfim) > 1 
and cpf not in (0,11,99999999999,11111111111)) 
Resultado: CPF= 84174412715 
Consulta pelo nome e nome da mãe (Resultado: Tabela presos) 
 
select * from serv inner join internos_seap on  
serv.nome=internos_seap.nome and serv.mae=internos_seap.mae  
inner join folha on serv.cpf=folha.cpf 
where internos_seap.dtinicio > '2009-12-31'  
and internos_seap.dtinicio < '2012-01-01' 
and internos_seap.dtfim is not null  
and datediff(m,internos_seap.dtinicio,internos_seap.dtfim) > 1  
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order by folha.cpf, folha.unidade, folha.ano, folha.mes 
 
5) Teto salarial  

5.1) Funcionários que recebem mais de 2 pagamentos acima do teto em folha regular 
select cpf, count(*) quant_pagamentos from folha where salario > 2672000  
and folha=0  
and cpf not in (0,11,11111111111, 22222222222,  
44444444444, 55555555555, 99999999999) 
group by cpf 
having count(*) > 2 
order by quant_pagamentos 
Resultado: 274 registros) 
5.2) Funcionários cuja soma de todos os pagamentos em determinado mês está acima do teto 
em folha regular. 
Consultas realizadas mês a mês. 
insert into acimatetopormes select cpf, ano, mes from folha where ano=2010 and mes=1  
and folha=0 and cpf not in (0,11,11111111111, 22222222222,  
44444444444, 55555555555, 99999999999) 
group by cpf, ano, mes  
having sum(salario) > 2672000 
SELECT cpf FROM acimatetopormes  
GROUP BY cpf HAVING count(*) > 2 
 
6)Piso salarial (Resultado: 4.396 registros) 
Funcionários recebem mais de 2 pagamentos abaixo do salário mínimo em folha regular que 
não são professores 
SELECT folha.cpf, folha.unidade FROM FOLHA  
WHERE salario < 51000  
and salario <> 0 and folha=0 and cargo <> 0  
and cpf not in (0,11,11111111111, 22222222222,  
44444444444, 55555555555, 99999999999)   
group by folha.cpf, folha.unidade  
having count(*) > 3 
7)Idade maior que 110 anos (Resultado: 378 registros) 
select distinct(folha.cpf) from serv inner join folha on serv.cpf=folha.cpf  
where year(dtnasc)< 1903 and salario <> 0 
and folha.cpf not in (0,11,11111111111, 22222222222,  
44444444444, 55555555555, 99999999999) 
8) Idade menor que 18 anos, que não são pensionistas (Resultado: 400 registros) 
select distinct(folha.cpf) from serv inner join folha on serv.cpf=folha.cpf  
where year(dtnasc)> 1994 and salario <> 0  
and folha.situacao <> 0  
and folha.cpf not in (0,11,11111111111, 22222222222,  
44444444444, 55555555555, 99999999999)  
and folha.situacao <> 0 
9) Trabalhadores ativos que residem em outros estados da Federação, excluindo-se estados 
que têm fronteira com o ERJ  (Resultado: 2180 registros) 
SELECT distinct serv.CPF 
FROM SERV inner join folha on serv.cpf=folha.cpf 
WHERE ESTADO <> 'RJ' AND  
ESTADO IN 
('AC','AL','AP','AM','BA','CE','DF','GO','MA','MT','MS','PA','PB','PR','PE','PI','RR','RO','RJ','RN','R
S','SC','SE','TO') 
and folha.situacao <> 0 and salario <> 0  
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Senhora Subsecretária-Adjunta da SSR,  

 
 

Encaminho a V.S.ª o relatório do Levantamento realizado na área de 

Tecnologia da Informação em 182 órgãos da esfera municipal, conforme Plano 

Setorial da Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita 

(SSR), aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente desta Corte.  

O trabalho desenvolvido pela CAD objetivou realizar a verificação 

automatizada das Folhas de Pagamento dos órgãos auditados segundo 

critérios predeterminados, visando à detecção de indícios de irregularidades 

que pudessem subsidiar futuros trabalhos de auditoria da Subsecretaria de 

Controle de Pessoal (SUP). 

Após minucioso exame da documentação pertinente, a equipe de 

auditoria apresenta sua proposta de encaminhamento às fls. 2085, com a qual 

concordo integralmente. 

  
 
 
 
     
 

 
CAD, 31/01/2013 

 
 
 

 

MARCIA VASCONCELLOS CARVALHO 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003525 


