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CPM - Levantamento na Área de Pessoal das Prefeituras
Municipais
Introdução ao questionário.

Este questionário eletrônico foi elaborado pela equipe da Coordenadoria de Auditoria de Pessoal Municipal (CPM) com a finalidade de
coletar informações relativas à área de pessoal do Executivo Municipal.

As respostas deverão considerar informações referentes aos Departamentos, Secretarias, Fundos e demais repartições da
estrutura do Poder Executivo tenham ou não a gestão de pessoas independentes. Não deverão ser considerados os Orgãos da
Administração Indireta.

O prazo de envio do questionário respondido, conforme consta do ofício de comunicação da auditoria, é até o dia 13.10.17. Após essa
data a chave de acesso ao questionário perderá sua validade.

Não se tem por objetivo a responsabilização do Gestor pelo conteúdo das informações prestadas, contudo o não encaminhamento do
questionário ao TCE-RJ, dentro do prazo estabelecido, ou a apresentação de informações falsas, constatada pela Equipe deste TCE-
RJ em sede de inspeção, poderá ser caracterizada como sonegação de informação, podendo sujeitá-lo a multa prevista no inciso VI
do artigo 63 da Lei Complementar 63/90.

O sistema só permite o envio do questionário quando estiver concluído, com 100% de preenchimento. Enfatize-se que o questionário
é eletrônico e deverá ser enviado ao TCE-RJ por meio da internet. Não serão aceitas respostas enviadas por outro meio que não o
eletrônico.

As normas indicadas no presente questionário deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico: cpm@tce.rj.gov.br.
Solicita-se que a indicação de cada arquivo inicie com o nome do município. Ex. Campinas_lei1425.

Demais esclarecimentos e informações, bem como uma versão do questionário no formato PDF, para ser usada como rascunho,
estão disponibilizados na página do TCE-RJ na internet, ícone Apoio ao
jurisdicionado (http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/apoiojurisdicinados-lista (http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/apoiojurisdicinados-
lista)).

Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas pelo e-mail CPM@TCE.RJ.GOV.BR ou pelos telefones (21) 3231-5613 e (21) 3231-5534.

Há 93 perguntas neste questionário

Levantamento na Área de Pessoal
1 []Informar o nome do Município.  *
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

2 []
Preencher os dados abaixo em relação ao Secretário de Administração.
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Nome:

 

CPF:

 

Matrícula:

 

Telefone:

 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/apoiojurisdicinados-lista
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E-mail:

 

Nota:

Adotar os seguintes formatos: 

Nome: Não usar abreviações (somente texto)

CPF: 00000000000 (somente número)

Matrícula: 029999 (somente número)

Telefone: 2199999999 (somente número). Colocar preferencialmente o telefone de contato institucional. Caso não haja, colocar o
pessoal. 

E-mail: Colocar preferencialmente o institucional. Caso não haja, colocar o pessoal. 

3 []
Preencher os dados abaixo em relação ao responsável pela área de
pessoal (Chefe do RH ou equivalente).
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Nome:

 

CPF:

 

Matrícula:

 

Cargo:

 

Telefone:

 

E-mail:

 

Adotar os seguintes formatos: 

Nome: Não usar abreviações. (somente texto)

CPF: 00000000000 (número)

Matrícula: 029999 (número)

Cargo: Nomenclatura adotada pelo órgão para o responsável pela área de pessoal

Telefone: 2199999999 (somente número). Colocar preferencialmente o telefone de contato institucional. Caso não haja, colocar o
pessoal. 

E-mail: Colocar preferencialmente o institucional. Caso não haja, colocar o pessoal. 

4 []
Informar a norma legal que fixou o valor do subsídio dos Agentes
Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) para o
mandato que se iniciou em janeiro de 2017.

*
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*
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Notas:

Informar a norma e, caso haja, suas alterações.
Informar a data de publicação da norma.

 Exemplo: Lei 988/16, de 29 de setembro de 2016; Lei 6939/14, de 22 de dezembro de 2014.

5 []Informar o valor do subsídio fixado para os agentes políticos. *
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Prefeito Municipal:

 

Vice-Prefeito:

 

Secretário Municipal:

 

Nota:

Subsídio fixado pela norma que fora informada na questão anterior (Q4).

Exemplo: Subsídios fixados pela norma: Prefeito Municipal: R$ 18.596,98; Vice-Prefeito: R$ 15.452,87; Secretário Municipal: R$
11.500,00.

Deverá ser colocado nos campos acima os seguintes dígitos, respectivamente: 18596; 15452; 11500 (desconsiderar os
centavos).

6 []
Qual o regime jurídico aplicado aos servidores do quadro efetivo?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Estatutário

 Trabalhista (Celetista)

 Misto (Estatutário e Trabalhista) (*)

Notas:

1. Regime Estatutário: Conjunto de normas que regulam a relação jurídica funcional entre o Estado e os servidores públicos
estatutários, sejam titulares de cargo efetivo ou de cargo de provimento em comissão.
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2. Regime Trabalhista: Aquele constituído das normas que regulam a relação jurídica entre o Estado e o empregado público.
Aplica-se a esse regime, além das normas orientadoras da Administração Pública (CRFB/88, artigo 37), os direitos listados no
artigo 7º, CRFB/88, e a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Trata-se de relação jurídica de natureza contratual, pois as
partes (Estado e empregado) celebram contrato de trabalho, cujas cláusulas somente podem ser alteradas por consenso,
geralmente em acordos coletivos de trabalho.

3. Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE): Considerar na resposta dessa questão
os servidores que ocupam os cargos de ACS e ACE. Observando que em regra esses servidores submetem-se ao regime
jurídico da CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa (Lei 11.350/06, art. 8º).

(*) Com a suspensão da eficácia da EC nº 19/1998 pelo STF, volta-se ao regime jurídico único. No entanto, poderá ter ocorrido a
edição de outro regime jurídico editado sob o império da EC nº 19/1998. Nesse caso, como a decisão do STF (ADI 2135 MC-DF, Rel.
Min ELLEN GRACIE, em 2.8.2007) teve eficácia ex-nunc, poderá ter no Ente dois regimes jurídicos válidos.

7 []Informar a norma que instituiu o regime jurídico dos servidores
públicos.  *
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: 

Norma atualmente em vigor.

Exemplo: Lei 8112/90; Decreto 2479/79; Lei 10261/68.

 

8 []
A Prefeitura instituiu Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) para
os seus servidores?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim, para todos os servidores

 Sim, para alguns servidores

 Não

9 []
Informar a(s) norma(s) que instituiu(ram) Plano de Cargos, Carreiras
e Salário (PCCS) para os servidores da Prefeitura.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO 'Não' na questão '8 [P8]' (A Prefeitura instituiu Plano de Cargos, Carreiras e Salário (PCCS) para os seus
servidores? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Nota:

Norma atualmente em vigor.

Exemplo: Lei 12808/13;  LC 69/90; Lei 11091/05.

10 []
A Prefeitura possui metodologia de avaliação de desempenho de seus
funcionários com base em metas e resultados? 
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

A avaliação de desempenho tem por finalidade a efetivação do princípio da eficiência na administração pública, inserido por
meio da EC 19/98.

11 []
Informar o total da despesa bruta referente à folha de pagamento de
agosto de 2017. 
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: 

Considerar todas as folhas de pagamento (normal e suplementar) emitidas com a finalidade de registrar o pagamento do mês
de agosto de 2017.

Exemplo: Total bruto da folha de pagamento de junho de 2017: R$ 5.458.789,03.

Nesse caso deverão ser colocados no campo acima os seguintes dígitos: 5458789 (desconsiderar os centavos).

12 []
Informar o total de servidores que possui vínculo com a Prefeitura.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.
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Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Considerar:

O mês de agosto/2017 como referência.
Todas as formas de vínculo (agentes políticos, efetivos celetistas e/ou estatutários, comissionados extraquadro, função de
confiança, contratados por tempo determinado, conselheiros tutelares etc.
Servidores desta Prefeitura cedidos/permutados para outros órgãos (estejam ou não figurando na sua folha de pagamento).
Servidores em licença (estejam ou não figurando na sua folha de pagamento).

Desconsiderar:

Servidores cedidos (requisitados/permutados) de outros órgãos públicos mesmo que estejam na sua folha de pagamento do
mês de agosto/2017.
Estagiários e Aprendizes.
Prestadores de Serviços (Terceirizados)

 

13 []
Informar a quantidade de agentes políticos que constam na folha de
pagamento de agosto de 2017.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Considerar os seguintes agentes políticos: Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais.

14 []
Informar o valor da despesa bruta com os agentes políticos
registrados na folha de pagamento de agosto de 2017.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Considerar os seguintes agentes políticos: Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais.

Exemplo: Total bruto da folha: R$ 5.458.789,03.

Nesse caso deverão ser informados no campo os seguintes dígitos: 5458789 (desconsiderar os centavos).

15 []
Informar a quantidade de servidores efetivos que constam na folha de
pagamento de agosto de 2017.
*
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Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão não devem ser computados.

16 []Informar o valor da despesa bruta com os servidores efetivos
registrado na folha de pagamento de agosto de 2017. *
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão não devem ser computados.

Exemplo: Total bruto da folha: R$ 5.458.789,03.

Nesse caso deverão ser informados no campo acima os seguintes dígitos: 5458789 (desconsiderar os centavos).

17 []
Os cargos efetivos pertencentes à estrutura da Prefeitura possuem
atribuições definidas em norma legal?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

18 []
Informar a(s) norma(s) que dispõe(m) sobre as atribuições dos cargos
efetivos pertencentes à estrutura da Prefeitura. 
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO 'Nenhum' na questão '17 [P16]' (Os cargos efetivos pertencentes à estrutura da Prefeitura possuem atribuições
definidas em norma legal? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Nota:

Norma atualmente em vigor.

Exemplo: Lei 13783/06, Decreto 6641/08; Lei 11776/08.

19 []
Informar a quantidade de servidores efetivos ocupantes de cargo em
comissão que constam na folha de pagamento de agosto de 2017.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: 

Preenchimento do campo acima se refere somente aos servidores efetivos designados para cargo de direção, chefia e
assessoramento.  Os servidores extraquadro não devem ser computados no campo acima.

20 []
Informar o valor da despesa bruta com os servidores efetivos
investidos em cargos em comissão registrados na folha de pagamento
de agosto de 2017.                                                                         
                   
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO '0' na questão '19 [P18]' (Informar a quantidade de servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão que
constam na folha de pagamento de agosto de 2017. )

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: 

Preenchimento do campo acima se refere somente aos servidores efetivos designados para cargo de direção, chefia e
assessoramento. Os servidores extraquadro não devem ser computados no campo acima.

Exemplo: Total bruto pago aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados registrado na folha: R$ 789.654,03

Nesse caso deverão ser informados no campo acima os seguintes dígitos: 789654 (desconsiderar os centavos).

21 []
Informar a quantidade de servidores ocupantes exclusivamente de
cargo em comissão (comissionados extraquadro) que constam na
folha de pagamento de agosto de 2017.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:
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Nota:

Considerar os agentes públicos não concursados, não integrantes do quadro efetivo do serviço público nomeados para
exercerem atribuições de chefia, de direção ou de assessoramento.
Não considerar os Secretários Municipais, pois os mesmos já constam no quantitativo informado na Q13.

22 []
Informar o valor da despesa com servidores ocupantes
exclusivamente de cargo em comissão (comissionados extraquadro)
registrado na folha de pagamento de agosto de 2017.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO '0' na questão '21 [P20]' (Informar a quantidade de servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão
(comissionados extraquadro) que constam na folha de pagamento de agosto de 2017. )

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Preenchimento do campo acima se refere somente aos servidores extraquadro, ou seja, os agentes públicos não
concursados, não integrantes do quadro efetivo do serviço público nomeados para exercerem atribuições de chefia, de direção
ou de assessoramento.
Não considerar os Secretários Municipais, pois os mesmos já constam na despesa bruta informada na Q14.

 

Exemplo: Total bruto pago aos servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão (comissionado extraquadro) registrado
na folha de junho de 2017: R$ 350.468,45

Nesse caso deverá ser colocado no campo o seguinte dígito: 350468 (desconsiderar os centavos).

23 []
Existe normal municipal que fixe percentuais mínimos dos cargos em
comissão a serem preenchidos por servidores de carreira?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte: Art. 37, inciso V da CF/88.

Exemplo: Decreto 5497/05.

24 []Informe abaixo o dispositivo legal municipal que fixa os
percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem preenchidos
por servidores de carreira.  *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '23 [P22]' (Existe normal municipal que fixe percentuais mínimos dos cargos em comissão a serem
preenchidos por servidores de carreira? )
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Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Exemplo: Art. 1º, inciso I e II do Decreto nº 5.497/05.

25 []
Os cargos em comissão pertencentes à estrutura da Prefeitura
possuem atribuições definidas em lei?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

26 []
Informar a(s) norma(s) que dispõe(m) sobre atribuições dos cargos
comissionados da estrutura da Prefeitura. 
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO 'Nenhum' na questão '25 [P24]' (Os cargos em comissão pertencentes à estrutura da Prefeitura possuem
atribuições definidas em lei? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Norma atualmente em vigor.

Exemplo: Lei 13783/06, Decreto 6641/08; Lei 11776/08.

27 []
Informar a quantidade de servidores contratados por prazo
determinado que constam na folha de pagamento de agosto de 2017.
*
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:
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Considerar no campo acima a pessoa física contratada para exercer transitoriamente função pública em razão da necessidade
temporária do excepcional interesse público.
Caso não haja servidores temporários, colocar o número "0".

28 []
Informar o valor da despesa bruta com servidores contratados por
prazo determinado que constam na folha de pagamento de agosto de
2017.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO '0' na questão '27 [P26]' (Informar a quantidade de servidores contratados por prazo determinado que constam na
folha de pagamento de agosto de 2017. )

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Informar, apenas, o valor referente a pagamentos de servidores contratados para exercerem transitoriamente função pública
em razão da necessidade temporária do excepcional interesse público.

Exemplo: Total bruto pago aos servidores contratados por prazo determinado registrado na folha:
 R$ 569.898,02.

Nesse caso deverão ser informados no campo os seguintes dígitos: 569898. (desconsiderar os centavos).

29 []
Existe norma que regulamente as Contratações por Prazo
Determinado no âmbito municipal?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte: Art. 37, inciso IX, da CF/88.

30 []Informar a norma que regulamente a contratação por prazo
determinado no âmbito do Município. *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '29 [P28]' (Existe norma que regulamente as Contratações por Prazo Determinado no âmbito
municipal? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Norma atualmente em vigor.

Exemplo: Lei 8745/93; Lei 6901/14.

 

31 []
No caso de contratações temporárias formalizadas pelo órgão, foi
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No caso de contratações temporárias formalizadas pelo órgão, foi
realizado o processo seletivo simplificado?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO '0' na questão '27 [P26]' (Informar a quantidade de servidores contratados por prazo determinado que constam na
folha de pagamento de agosto de 2017. )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim, para todas

 Sim, para algumas

 Não

Fonte: Lei 11.350/2006.

 

32 []
Os contratos de pessoal por prazo determinado foram encaminhados
ao TCE-RJ?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO '0' na questão '27 [P26]' (Informar a quantidade de servidores contratados por prazo determinado que constam na
folha de pagamento de agosto de 2017. )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

Fonte: Deliberação TCE-RJ 196/96.

33 []
Existem servidores da Prefeitura cedidos para outros órgãos?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Considerar todos os servidores que tenham vínculo com a Prefeitura e que estejam desempenhando suas atividades em
outros órgãos.

34 []
Informar a quantidade de servidores cedidos para outros órgãos ou
entidades de acordo com os vínculos abaixo discriminados.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '33 [P32]' (Existem servidores da Prefeitura cedidos para outros órgãos? )

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:
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Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

 

Terceirizado

 

Outros

 

Nota:

Considerar o total de servidores cedidos independentemente de o ônus ser para o cedente ou para o cessionário. Considerar
ainda os casos que envolveram permuta.
Caso não haja servidor cedido de acordo com algum dos vínculos acima descrito, coloque o dígito "0" no campo
correspondente. 

35 []
Informar a quantidade de servidores da Prefeitura em licença.
 
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Com vencimento:

 

Sem vencimento:

 

Nota: 

Caso não haja servidores em licença coloque o dígito "0" no campo acima correspondente. 

36 []
Informar a quantidade de Procuradores Municipais, de acordo com os
vínculos abaixo discriminados.
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

 

Terceirizados
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Outros

 

Nota

Considerar todos os servidores que desempenhem atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico
do município, independentemente da nomenclatura do cargo que ocupe ou da função que desempenhe, ou seja, considerar a
essência sobre a forma.
Caso não haja Procurador de acordo com algum dos vínculos acima descritos, coloque o dígito 0 no campo correspondente. 

37 []
Informar a quantidade de servidores que atuam na Unidade Central de
Controle Interno Municipal, de acordo com os vínculos abaixo
discriminados.
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

 

Terceirizado

 

Outros

 

Nota:

A Unidade Central do Sistema de Controle Interno é a unidade administrativa legalmente criada como responsável pela
direção, coordenação dos trabalhos, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno. O foco de atuação da
Unidade Central de Controle Interno deve ter caráter orientador e preventivo, auxiliar a gestão e atender a todos os níveis
hierárquicos da administração. (Manual de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, página
18) http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/58820264/Manual%20Controle%20Interno?version=1.2&t=1494874498913
(http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/58820264/Manual%20Controle%20Interno?version=1.2&t=1494874498913) 
Caso não haja servidor atuando na Unidade Central do Sistema de Controle Interno com algum dos vínculos acima descrito,
coloque o dígito 0 no campo correspondente.  

38 []
Informar a quantidade de servidores da Prefeitura que exercem
atividades de fiscalização?
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/58820264/Manual%20Controle%20Interno?version=1.2&t=1494874498913
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Terceirizado

 

Outros

 

Nota:

Considerar todos os servidores que desempenhem atividades inerentes ao cargo de fiscal municipal, exercendo poder de
polícia, independentemente da nomenclatura do cargo que ocupe ou da função que desempenhe.
Considerar os agentes que praticam atos sancionadores: multas, interdição de atividade, fechamento de estabelecimentos,
apreensão e destruição de coisas, demolição e embargo de obras, entre outros.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 825), poder polícia é a atividade da Administração Pública, expressa em
atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a
propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos
particulares um dever de abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais
consagrados no sistema normativo.
Caso não haja servidor atuando fiscalização de acordo algum dos vínculos acima descrito, coloque o dígito 0 no campo
correspondente.  

 

Exemplo: Fiscal sanitário, obras, postura, tributário ou de rendas, ambiental etc.

39 []
Informar a quantidade de servidores da Prefeitura que exercem
atividades de Guarda Municipal?
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

 

Terceirizado

 

Outro

 

Nota:

Considerar todos os servidores que desempenhem, por exemplo, atividades relativas à proteção de bens, serviços,
logradouros públicos e instalações municipais, independentemente da nomenclatura do cargo que ocupe ou da função que
desempenhe.
Caso não haja servidor de acordo com algum dos vínculos acima descrito, coloque o dígito 0 no campo correspondente.  

40 []
Informar a quantidade de servidores efetivos com 75 anos de idade ou
mais que constam na folha de pagamentos da Prefeitura.
*
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Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 1 a 5

 6 a 10

 11 a 15

 Mais de 15

 Nenhum

Nota: 

Considerar o mês de agosto de 2017.
Caso haja servidores comissionados com mais de 75 anos, não considelá-los na resposta da questão. 

41 []
Informar a quantidade de contratação de autônomo que a Prefeitura
realizou, emitindo Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), para a
execução de serviços no presente ano.
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 1 a 10

 11 a 20

 21 a 30

 Mais de 30

 Não realizou

Nota: 

Considerar o período de janeiro de 2017 a agosto de 2017. 

42 []
Informar os tipos de profissionais pagos por meio de Recibo de
Pagamento Autônomo (RPA)
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO 'Não realizou' na questão '41 [P40]' (Informar a quantidade de contratação de autônomo que a Prefeitura realizou,
emitindo Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), para a execução de serviços no presente ano. )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Exemplo: Pedreiro; Médico; Pintor; Professor; Marceneiro etc

43 []
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43 []
Informar o valor da despesa bruta com o pagamento de autônomos
(RPA) no presente ano.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi NÃO 'Não realizou' na questão '41 [P40]' (Informar a quantidade de contratação de autônomo que a Prefeitura realizou,
emitindo Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), para a execução de serviços no presente ano. )

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Considerar o período de janeiro de 2017 a agosto de 2017. 

Exemplo: Total da despesa com pagamento de autônomos (RPA): R$ 90.450,34

Nesse caso deverá ser colocado no campo os seguintes dígitos: 90450 (desconsiderar os centavos).

44 []
A Prefeitura Municipal formalizou contratos de terceirização para
prestação de serviço?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Considerar os contratos vigentes até a presente data.
Considerar somente os contratos de terceirização de mão de obra independentemente serem das áreas meio ou fim.

Nota2:

As seguintes rubricas, além de outras, podem ser utilizadas como fonte de pesquisa:
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45 []
Encaminhar planilha em formato Excel para o e-mail
cpm@tce.rj.gov.br (mailto:cpm@tce.rj.gov.br) com informações
referentes aos contratos, em vigor, de prestação de serviço
(terceirização) formalizados pela Prefeitura Municipal. 
*
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: Siga os passos abaixo: 

mailto:cpm@tce.rj.gov.br
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1. Acesse: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sH98M0HiyXKlFERuIgFMr7La30MIIb5T_QeNQHMuUjs/edit?usp=sharing
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sH98M0HiyXKlFERuIgFMr7La30MIIb5T_QeNQHMuUjs/edit?usp=sharing)

2. Clique em Arquivo - Fazer Download como - Microsoft Excel (.xlsx);
3. Salve o documento em seu desktop;
4. Preencha a planilha Excel com os dados solicitados;
5. Salve a planilha com o nome: município_terceirização.xlsx;
6. Após o preenchimento da planilha, encaminhá-la para o e-mail cpm@tce.rj.gov.br;
7. Utilize o seguinte título/assunto no e-mail: município_terceirização;
8. Exemplo de nome do arquivo a ser enviado: Porciúncula_terceirização.xlsx;
9. Após o envio, preencher o campo acima com a palavra ENCAMINHADO.

 

46 []
A Prefeitura realizou concurso público e/ou processos seletivo público
para a admissão de novos servidores?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Considerar os editais de abertura publicados no período compreendido entre janeiro 2012 e agosto de 2017.
Considerar os processos seletivos públicos realizados com vistas à admissão em caráter permanente de agentes comunitários
de saúde e de combate a endemias.

Fonte:

CF/88, art. 37, II
Lei 11.350/06, art. 9º

47 []Informar o número dos editais dos concursos públicos e/ou dos
processos seletivos públicos realizados.  *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '46 [P45]' (A Prefeitura realizou concurso público e/ou processos seletivo público para a admissão de
novos servidores? )

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Concursos Públicos

 

Processos Seletivos Públicos

 

Nota:

Considerar os editais de abertura publicados no período compreendido entre janeiro 2012 e agosto de 2017.
Considerar os processos seletivos públicos realizados com vistas à admissão em caráter permanente de agentes comunitários
de saúde e de combate a endemias.
Na ausência de registro para uma das modalidades acima, responder: não houve. 

 

Exemplo: Edital nº 01, de 9 de maio de 2013; Edital nº 02, de 25 de junho de 2014.

48 []

Os editais de abertura do concurso público e/ou do processo seletivo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sH98M0HiyXKlFERuIgFMr7La30MIIb5T_QeNQHMuUjs/edit?usp=sharing
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Os editais de abertura do concurso público e/ou do processo seletivo
público foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '46 [P45]' (A Prefeitura realizou concurso público e/ou processos seletivo público para a admissão de
novos servidores? )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

Nota:

Considerar os editais de abertura publicados no período compreendido entre janeiro 2012 e agosto de 2017.
Considerar os processos seletivos públicos realizados com vistas à admissão em caráter permanente de agentes comunitários
de saúde e de combate a endemias.

Fonte:

Deliberação TCE-RJ 196/96.

49 []
Os atos de admissão decorrentes dos concursos e/ou dos processos
seletivos público realizados a partir de 2012 foram encaminhados ao
TCE-RJ?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '46 [P45]' (A Prefeitura realizou concurso público e/ou processos seletivo público para a admissão de
novos servidores? )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

50 []
Existe norma legal municipal que estabeleça percentual de cargos e
empregos públicos, e respectivos critérios de admissão, para pessoas
portadoras de deficiência?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Comente aqui sua escolha:
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Nota: 

Caso a resposta seja afirmativa, colocar a fundamentação legal no campo acima.

Fonte:

Art. 37, VIII da CF/88

51 []
Existe Termo de Ajustamento de Conduta vigente formalizado
entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual ou do Trabalho
alusivo à área de pessoal?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Comente aqui sua escolha:

 

Nota: Informar no campo acima, caso haja, o número do processo formalizado com o MPE ou MPT.

52 []
Informar a quantidade de Agentes Comunitários de Saúde e de
Combate a Endemias, de acordo com os vínculos abaixo
discriminados.
*
Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado
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Terceirizado

 

Outros

 

Nota:

Considerar todos os servidores que desempenhem atividades inerentes aos cargos/empregos de Agente Comunitário de
Saúde (ACS) e de Combate a Endemias (ACE) independentemente da nomenclatura dos cargos/empregos que ocupem, ou
seja, considerar a essência sobre a forma.
Caso não haja ACS e ACE de acordo com algum dos vínculos acima descrito, coloque o dígito 0 no campo correspondente. 

53 []
Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de
Pagamentos da Prefeitura Municipal? 
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Desconsiderar as aposentadorias e pensões pagas por Institutos de Previdência.
Caso as aposentadorias e/ou pensões sejam todas pagas por Institutos de Previdência, marcar a opção "não".
Se houver pelo menos uma aposentadoria e/ou pensão sendo paga pela Prefeitura, a opção "sim" deverá ser marcada.

54 []
O Município possui Instituto Próprio de Previdência?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Considerar qualquer órgão da administração indireta cuja atribuição seja gerir os benefícios previdenciários.

55 []Informar o quantitativo de aposentados e pensionistas constante
da Folha de Pagamentos da Prefeitura Municipal. *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Aposentados:

 

Pensionistas:
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Nota:

O preenchimento do campo acima se refere somente aos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal independente
de os atos terem sido ou não registrados por esta Corte de Contas.   
Considerar os registros constantes da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal referente ao mês de agosto de 2017. 
Caso não haja aposentado ou pensionista sendo pago pela Prefeitura, coloque o dígito 0 no campo correspondente acima.

56 []
Informar o valor da despesa bruta com aposentados e pensionistas
registrado na folha de pagamento.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Aposentados:

 

Pensionistas:

 

Nota: 

O preenchimento do campo acima se refere somente aos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal independente
de os atos terem sido ou não registrados por esta Corte de Contas.   
Considerar a folha de pagamento da Prefeitura Municipal atinente ao mês de agosto de 2017.
Caso não haja aposentado ou pensionista sendo pago pela Prefeitura, deverá ser posto o valor numérico 0 no campo
correspondente acima.

Exemplo:

1) Total bruto pago aos servidores aposentados registrados na folha da Prefeitura Municipal: R$ 569.898,02;

2) Total bruto pago a pensionistas registrados na folha da Prefeitura Municipal: R$ 300.455,02;

Nesses casos deverão ser colocados nos campos correspondentes os seguintes dígitos: 569898; 300455 (desconsiderar os
centavos).

57 []
Os atos de concessões de aposentadorias e pensões, registrados na
folha de pagamentos da Prefeitura, foram encaminhados para o TCE-
RJ para fins de registro?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

Nota:
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Verificar todos os aposentados e pensionistas constantes da Folha de Pagamentos da Prefeitura e, em seguida, efetuar o
cruzamento com os processos encaminhados ao TCE-RJ. Caso conste pelo menos um processo não encaminhado, marcar a
opção "Alguns". 

58 []
Os atos de refixação e retificação de proventos e pensões, editados
posteriormente ao registro do TCE-RJ, sujeitos à nova análise de
legalidade, foram reencaminhados ao TCE-RJ?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

 Não se aplica

Nota:

Considerar o universo de servidores constantes na Folha de Pagamento, ou seja, verificar todos os aposentados e
pensionistas na Folha de Pagamento e, em seguida, efetuar o cruzamento com os processos encaminhados a esta Corte.
Caso conste pelo menos um processo não encaminhado marcar a opção Alguns. 
A opção Não se aplica deverá ser marcada quando não houver refixação e/ou retificação dos atos registrados ou quando
não importar em alteração do fundamento legal do ato concessório ou da fixação de proventos.

Note-se, ainda, que não se encontram sujeitas a registro as alterações no valor dos proventos decorrentes de gratificações ou
vantagens concedidas em caráter geral ao funcionalismo ou introduzidas por novos planos de carreira, bem como suas alterações de
forma de cálculo. (Deliberação TCE-RJ 260/13, art. 2º, V e parágrafo único.)

Refixação de Proventos: é o ato decorrente da revisão de proventos em razão do reconhecimento de um direito após a
inativação, que deverá seguir os termos da fixação.
Retificação de Proventos: é o ato através do qual é feita a correção da fixação ou refixação de proventos, em processo já
registrado.

                Fonte: Manual de Pessoal do TCE-RJ

59 []
Os reajustes aplicados aos proventos de inatividade e às pensões
estão em conformidade com as respectivas fundamentações
concessórias? 
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Os reajustes dos proventos das aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40 da CRFB/88 e no art. 2º da EC nº
41/03 devem obedecer ao princípio da preservação do valor real dos benefícios, nos termos do § 8º do art. 40 da CRFB/88, ou
seja, gozam de garantia de reajustamento anual segundo índices oficiais que recomponham as perdas inflacionárias, sem
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qualquer vinculação com as variações ocorridas na realidade remuneratória dos servidores ativos. Já os proventos das
aposentadorias concedidas com data de validade anterior à vigência da EC nº 41/03 ou com fundamento nas regras do art. 6º
da EC nº 41/03, art. 3º da EC nº 47/05 ou art. 6º-A da EC nº 41/03 (incluído pela EC nº 70/12) devem ser reajustados segundo
o critério da paridade remuneratória com os servidores em atividade, nos termos do art. 7º da EC nº 41/03.Por sua vez, os
reajustes das pensões concedidas com data de validade posterior à vigência da EC nº 41/03 devem obedecer ao princípio da
preservação do valor real dos benefícios (§ 8º do art. 40 da CRFB/88). As anteriores àquela Emenda Constitucional, bem
como as decorrentes de aposentadorias concedidas com base no art. 3º da EC nº 47/05 ou art. 6º-A da EC nº 41/03 (incluído
pela EC nº 70/12), devem ser reajustados segundo o critério da paridade remuneratória com os servidores em atividade (art.
7º da EC nº 41/03).

60 []
A Prefeitura dispõe de junta médica de caráter permanente,
constituída exclusivamente por servidores efetivos integrantes do
quadro funcional próprio da municipalidade, para fins de avaliação
pericial ensejadora de concessão de aposentadoria por invalidez?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Notas:

A Lei 9.717/98, art. 9º, afirma que compete à União, por intermédio do MPS, a orientação, supervisão e o acompanhamento
dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos para o fiel cumprimento dos dispositivos da norma citada.
A Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009, que estabelece orientações gerais a serem observadas pelos RPPS, dispôs no
art. 56 a necessidade de que haja, com periodicidade, revisões das condições de saúde que geraram a incapacidade.
O TCERJ em decisões atinentes à matéria demonstrou a necessidade da junta pericial ser composta por servidores efetivos
afirmando que atividades que importem expedição de autorizações, licenças, certidões ou declarações, atos de inscrição,
registro, certificação, atos de decisão ou de homologação em processos administrativos. Atividades dessa natureza são
insuscetíveis de execução indireta, ainda que sejam tidas como atividades-meio em relação às finalidades do órgão público,
pois são funções que contemplem a prática de atos administrativos que demandem sujeito do ato competente para tal, não
podendo ser executados por pessoas estranhas à administração pública.

61 []
A Prefeitura dispõe de normatização acerca da submissão periódica de
servidores aposentados por invalidez a avaliação médico-pericial para
verificação da manutenção da incapacidade laborativa?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota: 

Como boa prática cita-se a Lei 5.260/08 do Estado do Rio de Janeiro.

62 []

Existe procedimento periódico de verificação de ocorrência de fatos
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Existe procedimento periódico de verificação de ocorrência de fatos
ensejadores da extinção do direito à percepção de proventos de
aposentadoria e pensões (óbito, recuperação da capacidade laborativa
ou perda da condição de beneficiário)?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

63 []
Informar a quantidade de servidores, de acordo com os vínculos
abaixo discriminados, que desempenham atividades relacionadas à
concessão de aposentadorias, pensões e demais benefícios
previdenciários.
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da
Prefeitura Municipal?  )

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Efetivo

 

Comissionado Extraquadro

 

Contratado Por Prazo Determinado

 

Terceirizado

 

Outros

 

Nota:

Considerar todos os servidores que desempenham atividades inerentes atividades relacionadas à concessão de
aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários independentemente da nomenclatura dos cargos que ocupem,
ou seja, considerar a essência sobre a forma.
Caso não haja servidores de acordo com o vínculo acima descrito, coloque o dígito 0 no campo correspondente. 

64 []
Os servidores que desempenham atividades relacionadas à concessão
de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários já
participaram de cursos promovidos pela Escola de Contas e Gestão do
TCE-RJ?
*
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Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
 A resposta foi 'Sim' na questão '53 [P52]' (Existem aposentados e/ou pensionistas sendo pagos pela Folha de Pagamentos da

Prefeitura Municipal?  )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Todos

 Alguns

 Nenhum

65 []
A administração de pessoal dispõe de norma que estabeleça regras e
padronizações de procedimentos e de rotinas administrativas internas
com a finalidade de reduzir riscos na área de pessoal?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

66 []
A administração de pessoal executa processo sistemático para
identificar possíveis acumulações de cargos, empregos e funções
públicas em desconformidade com a legislação?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Considerar ainda possíveis acúmulos com proventos de aposentadoria e pensão.

67 []
A administração de pessoal, no caso das acumulações permitidas pela
legislação, executa procedimento para verificar a compatibilidade dos
horários de trabalho, levando em consideração inclusive os vínculos
empregatícios na iniciativa privada?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

68 []
A administração de pessoal realiza procedimentos administrativos com
a finalidade de verificar o grau de parentesco do servidor
comissionado para fins de nepotismo?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:
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 Sim

 Não

Fonte:

Súmula Vinculante Nº 13 do STF

69 []
A administração de pessoal realiza procedimentos administrativos
internos com o objetivo de verificar a compatibilidade das
contratações de pessoal por prazo determinado com as hipóteses e
condições previstas na norma que regulamenta as contratações no
âmbito municipal?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

70 []
A administração de pessoal realiza algum procedimento com vistas a
evitar o pagamento de remuneração a servidores falecidos?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

71 []
Existe controle da despesa com pessoal do órgão mediante análise
prévia do processamento da folha de pagamentos, procedendo aos
ajustes necessários caso haja divergência?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

72 []
O orgão central de controle interno realiza auditorias na folha de
pagamento da Prefeitura com qual periodicidade?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Mensalmente

 Bimestralmente

 Trimestralmente

 Semestralmente

 Anualmente
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 Não Realiza

73 []
A Prefeitura controla a entrada e saída dos seus servidores mediante o
registro diário em cartão eletrônico de ponto?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim, para todos os servidores

 Sim, para alguns servidores

 Não

Comente aqui sua escolha:

 

Nota: 

No caso de alguns servidores serem submetidos ao controle por ponto eletrônico, colocar no campo acima a nomenclatura
dos respectivos cargos. 

74 []
A Prefeitura disponibiliza em seu site a estrutura organizacional e
competências dos órgãos?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

75 []Informe o endereço eletrônico: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '74 [P73]' (A Prefeitura disponibiliza em seu site a estrutura organizacional e competências dos
órgãos? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Caso tenha respondido "sim" na questão anterior (Q74), preencher o campo acima. O endereço eletrônico deverá ser o mais
detalhado possível, indicando de fato a informação que fora solicitada na questão 74.

Exemplo: www.prefeitura.rj.gov.br/estrutura.html

76 []
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76 []
A Prefeitura disponibiliza em seu site endereços e telefones de suas
unidades e horários de atendimento ao público?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Nâo

77 []Informe o endereço eletrônico:  *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '76 [P75]' (A Prefeitura disponibiliza em seu site endereços e telefones de suas unidades e horários de
atendimento ao público? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota:

Caso tenha respondido "sim" na questão anterior (Q76), preencher o campo acima. O endereço eletrônico deverá ser o mais
detalhado possível,  indicando de fato a informação que fora solicitada na questão 76.

 

Exemplo: www.prefeitura.rj.gov.br/enderecos.html

78 []
A Prefeitura divulga a remuneração recebida por seus servidores
públicos de maneira individualizada?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte:

Salários dos agentes públicos são informações de interesse público e que a transparência deve sempre prevalecer em um
ambiente democrático, entendimento esse já ratificado pelo Supremo Tribunal Federal com base no princípio da publicidade.

STF. Plenário. ARE 652777/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 23/4/2015.

79 []Informe o endereço eletrônico: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '78 [P77]' (A Prefeitura divulga a remuneração recebida por seus servidores públicos de maneira
individualizada? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: Caso tenha respondido "sim" na questão anterior (Q78), preencher o campo acima. O endereço eletrônico deverá ser o mais
detalhado possível,  indicando de fato a informação que fora solicitada na questão 78.

Exemplo: www.tce.rj.gov.br/remuneracao/servidores.html

80 []

A Prefeitura Municipal disponibiliza em seu site a estrutura
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A Prefeitura Municipal disponibiliza em seu site a estrutura
remuneratória dos servidores?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Nota:

Estrutura remuneratória é o documento que informa aos interessados diretos e indiretos a evolução do vencimento dos cargos
públicos, dentre outras informações.

Exemplo:

 http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria
(http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria)
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90
(http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90)

 

81 []Informe o endereço eletrônico: *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '80 [P79]' (A Prefeitura Municipal disponibiliza em seu site a estrutura remuneratória dos servidores? )

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: Caso tenha respondido "sim" na questão anterior (Q80), preencher o campo acima. O endereço eletrônico deverá ser o mais
detalhado possível,  indicando de fato a informação que fora solicitada na questão 80.

Exemplo:

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria
(http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria)
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90
(http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90)

82 []
A Prefeitura disponibiliza os Relatórios de Gestão Fiscal em meios
eletrônicos de acesso público, bem como as versões simplificadas
desse documento?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte:

LC 101/02 (LRF): Art. 48 c/c Art. 63

83 []
A Prefeitura Municipal disponibiliza um sistema eletrônico de serviço
de informação ao cidadão, permitindo que qualquer pessoa, física ou
jurídica, encaminhe pedidos de aceso à informação, acompanhe o
prazo e receba a resposta da solicitação realizada para o órgão?

http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90
http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/gestao-de-pessoas/estrutura-remuneratoria
http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estrutura-remuneratoria;jsessionid=1D506B98195BD5A5D7A5998ECEA466CC.tcerj90
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prazo e receba a resposta da solicitação realizada para o órgão?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte:

Art. 9º da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011).

84 []
Esse sistema permite a Busca de Perguntas e Respostas já realizadas
por outros interessados?
*
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '83 [P82]' (A Prefeitura Municipal disponibiliza um sistema eletrônico de serviço de informação ao
cidadão, permitindo que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de aceso à informação, acompanhe o prazo e receba
a resposta da solicitação realizada para o órgão? )

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte:

A disponibilização dessas informações amplia a transparência pública, uma vez que as perguntas e respostas fornecidas a
uma única pessoa estarão disponíveis a todos, permitindo que o interessado verifique se as informações de seu interesse já
estão disponíveis, dispensando a necessidade de acionar o Governo, gerando economia de tempo e recursos tanto para o
cidadão quanto para o Estado. A abertura possibilita ainda a realização de controle social sobre as informações e as respostas
propriamente ditas gerando melhoria em sua qualidade.

85 []
Existe um responsável nomeado para verificar o cumprimento da Lei
de Acesso a Informação, Lei 12.527/11, diretamente subordinado ao
dirigente máximo a fim de cumprir as atribuições previstas no art. 40
da referida norma?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

Fonte: 

Art. 40 da Lei 12.527/11.

86 []O Poder Executivo regulamentou o disposto na Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011)? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não
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Fonte:

Art. 42 da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11). 

87 []
Existe uma área destinada a receber denúncias relacionadas ao
descumprimento à Lei de Acesso à Informação?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

88 []
O órgão possui uma Ouvidoria com a finalidade de ser um canal de
comunicação com a sociedade, de modo a contribuir com o controle
social recebendo informações relevantes dos cidadãos?
*
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

89 []Existe empresa contratada pela Prefeitura com a finalidade de
prestar manutenção e desenvolvimento do software/sistema de Folha
de Pagamento? *
Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

 Sim

 Não

90 []Informe abaixo o Nome e CNPJ da empresa contratada para
prestar assistência ao software de Folha de Pagamento da Prefeitura
Municipal.    *
Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:

 A resposta foi 'Sim' na questão '89 [P88]' (Existe empresa contratada pela Prefeitura com a finalidade de prestar manutenção e
desenvolvimento do software/sistema de Folha de Pagamento?)

Por favor, coloque sua(s) resposta(s) aqui:

Nome da Empresa

 

CNPJ

 

91 []
Encaminhar planilha em formato Excel para o e-mail
cpm@tce.rj.gov.br (mailto:cpm@tce.rj.gov.br) com informações
referentes às Entidades da Administração Indireta, Consórcios e
Fundos Municipais existentes.
 

*

mailto:cpm@tce.rj.gov.br
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*
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

Nota: Siga os passos abaixo: 

1. Acesse: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etS6QH14psZGojSu7nTwnIi1qP7Kt3OPS1hoKhk2Zew/edit?usp=sharing
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etS6QH14psZGojSu7nTwnIi1qP7Kt3OPS1hoKhk2Zew/edit?usp=sharing)

2. Clique em Arquivo - Fazer Download como - Microsoft Excel (.xlsx);
3. Salve o documento em seu desktop;
4. Preencha a planilha Excel com os dados solicitados;
5. Salve a planilha com o nome: município_entidades.xlsx;
6. Após o preenchimento da planilha, encaminhá-la para o e-mail cpm@tce.rj.gov.br;
7. Utilize o seguinte título/assunto no e-mail: município_entidades.
8. Exemplo do nome de arquivo a ser enviado: Porciúncula_entidades.xlsx;
9. Após o envio, preencher o campo acima com a palavra ENCAMINHADO.

92 []Qual o valor do teto remuneratório aplicado aos servidores
municipais?  *
Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

93 []Qual foi o último ano que realizou o recadastramento dos
servidores ativos, inativos e pensionistas? 
Por favor, coloque sua resposta aqui:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etS6QH14psZGojSu7nTwnIi1qP7Kt3OPS1hoKhk2Zew/edit?usp=sharing


18/09/2017 LimeSurvey - CPM - Levantamento na Área de Pessoal das Prefeituras Municipais

http://seguro.tce.rj.gov.br/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/238368 34/34

Você acaba de terminar o questionário e contrinuir dessa forma no aprimoramento do controle externo.

Suas respostas comporão a base de dados e farão parte de uma análise pelo Corpo Técnico. 

Muito Obrigado e até a Próxima. 

Coordenadoria de Auditoria de Pessoal Municipal.

 

Enviar questionário
 Obrigado por ter preenchido o questionário.

 


