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RECOMENDAÇÃO Nº 05 DE 13 DE FEVEREIRO 2020. 

 

Ao Senhor  

Nilson Cardoso de Souza 

Prefeito Municipal 

 

ASSUNTO: Impressão de Holerites dos rendimentos mensais dos servidores públicos 

municipais de Mariluz-Pr. 

 

Ao Senhor, 

 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

 
Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO, ainda que compete ao Controle Interno deste município apoiar 

o Controle Externo no exercício de sua missão institucional conforme determinado na Lei 

Municipal nº 007, de 03 dezembro de 2019, a presente Controladoria Interna recomenda o que 

segue: 

Foi verificado junto aos órgãos da administração pública municipal que ainda os 

servidores recebem mensalmente holerites impressos em papel do tipo formulário LAB- 4 com 

bloqueio. Em levantamento realizado no dia 13 de fevereiro de 2020 junto a Divisão de 

Contabilidade que teve com finalidade levantar o valor o custo desse papel para a administração 

pública, chegou ao seguinte montante de R$ 9.329,51 em um intervalo de 05 anos conforme 

pode ser demonstrado na tabela abaixo: 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br Exercício de 2015 

ITEM Unidade QUANT. ADQUIRIDA Valor Unitário Valor Total no Ano 

Formulário LAB-4 

com bloqueio. 
Caixa 7 R$ 227,37 R$ 1591,59 

Exercício de 2016 

Formulário LAB-4 

com bloqueio. 
Caixa 15 R$ 227,37 R$ 3637,92 

Exercício de 2017 

Formulário LAB-4 

com bloqueio. 
Caixa 6 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

Exercício de 2018 

Formulário LAB-4 

com bloqueio. 
Caixa 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

Exercício de 2019 

Formulário LAB-4 

com bloqueio. 
Caixa 3 R$ 370,00 R$ 1.100,00 

Valor Total R$ 9.329,51 

Média Anual R$ 1.865,90 

Média Mensal R$ 155,491 

 

Dentro desse contexto, observa-se que com a evolução gradativa dos sistemas de 

informações a disposição do poder público municipal, a impressão desses holerites tornou-se 

desnecessária, uma vez que no portal do município é possível disponibilizar as mesmas 

informações de forma gratuita e on-line, podendo o servidor acessa-los em qualquer momento na 

comodidade de sua casa ou em outro local como preferir. 

Verifica-se também que o formulário do tipo LAB -4 com bloqueio tem uma 

durabilidade baixa, não sendo aceito para comprovação de renda pelas instituições financeiras e 

por grande parte do comércio local. Constata-se que uso dos holerites em papel servem apenas 

como instrumento meramente informativo do rendimento mensal do servidor. Porém essa mesma 

informação pode ser obtida de maneira mais fácil e gratuita utilizando o portal do município no 

ambiente servidor web.  
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br Diante dessa realidade, essa Controladoria recomenda a gestão municipal que não 

realize a impressão de holerites em papel pelos seguintes motivos: 

a) Economia considerável de recursos financeiros dispensados com aquisição 

formulário do tipo LAB-4 com bloqueio e despesas de impressão; 

b) Maior comodidade e praticidade aos servidores para acesso a seus 

rendimentos mensais, onde caso necessite poderão realizar o download do seu 

holerite ou mesmo a impressão para fins de comprovação de renda em 

ambiente on-line seguro e de fácil acesso; 

c) Otimização da força de trabalho dos servidores da Divisão de Recursos 

Humanos, uma vez que os mesmos não terão mais a necessidade de realizar a 

impressão, separação e entrega de holerites as Secretarias Municipais. 

d) Obsolescência do formulário do tipo LAB-4 com bloqueio para fins de 

comprovação de renda; 

e) Economia na geração de resíduos sólidos que são empregados na impressão 

de holerites em papel; 

Por fim, essa controladoria considera benéfico para gestão o fim da prática da 

impressão de holerites em formulário do tipo LAB-4 com bloqueio e recomenda que seja 

incentivado o acesso das informações de rendimentos no portal do município em ambiente 

exclusivo com usuário e senha que poderá ser acessado somente pelo servidor titular do holerite. 

 

 

Mariluz, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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