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RECOMENDAÇÃO INTERNA Nº 10, DE 03 DE JUNHO DE 2013 

 

Dispõe sobre a necessidade de 

verificar o pagamento de 

benefícios de adicional noturno, 

insalubridade, periculosidade e 

horas extras. 

 

  A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011 e; 

 

* Considerando a necessidade de fiscalizar a correta forma de 

pagamento dos adicionais de Insalubridade, Periculosidade, 

Adicional Noturno e Horas Extras; 

* Considerando que estes benefícios possuem natureza 

transitória, sendo pagos somente quando verificadas certas 

condições, nos termos do art. 84, do § 4º do art. 90 e art. 

94 da Lei Municipal nº 1.840/2011;  

* Considerando que com a publicação da Folha de Pagamento no 

site da transparência, alguns comentários foram feitos a 

respeito do recebimento destes adicionais por servidores 

ocupantes de cargo de provimento em comissão; 

* Considerando que os cargos de provimento em comissão, 

declarados de livre nomeação e exoneração, destinam-se a 

funções de assessoria, direção e chefia, nos termos do inciso 

V do artigo 37 da Constituição Federal; 

* Considerando que raramente os servidores ocupantes de cargo 

de provimento em comissão, diante da natureza do cargo, 

estarão em atividade insalubre ou de risco; 

* Considerando que, em regra, os cargos de assessoramento, 

chefia e direção são vinculados ao expediente normal de 

trabalho, o que impossibilitaria o recebimento do Adicional 

Noturno; 

* Considerando que o art. 87 do Estatuto dos Servidores do 

Município de Piúma (Lei Municipal nº 1.840/2011) veda o 

pagamento de horas extraordinárias aos ocupantes de cargo em 

comissão ou função gratificada; 

* Considerando a necessidade de averiguar equívocos e o dever 

de corrigi-los, nos termos do artigo 46 da Constituição do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Orienta: 

 

    Art. 1º Que a Chefia do Setor de Recursos Humanos faça 

uma averiguação na folha de pagamento, excluindo os 
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benefícios de Insalubridade, Periculosidade, Adicional 

Noturno e Horas Extraordinárias, destinados os servidores que 

ocupam cargo de provimento em comissão ou função gratificada. 

 

  Art. 2º  A exclusão prevista no artigo 1º já se destina 

ao próximo pagamento. 

 

  Parágrafo único.  Havendo discordância do servidor 

alcançado pela exclusão dos benefícios, este deverá 

protocolizar recurso administrativo, devendo o processo ser 

encaminhado à Procuradoria Geral para manifestação jurídica 

quanto ao caso concreto. 

 

  Art. 3º Esta Recomendação Interna entra a partir da 

presente data. 

 

 

Piúma/ES, 03 de junho de 2013. 

 

 

 

Leonardo Antunes Assad    Marina Feres Coelho 

Controlador Municipal       Supervisora Desenv. RH. 

 


