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Resumo 

 

O Estudo do Absenteísmo no serviço público como causa de gastos e impacto no limite 

financeiro na Administração é de suma importância para a proposta governamental de repensar 

os gastos e não somente os cortes dos mesmos. Este trabalho tem como fito estabelecer o condão 

de análises para comprovar o que propõe: Absenteísmo no Serviço Público como fato gerador 

de Impacto Financeiro e dessa forma extrapolar o Limite Prudencial estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei nº 101 de 04/05/2000).  Como ferramenta de cunho 

metodológico será utilizada primordialmente a pesquisa documental em setores estratégicos de 

estudo, análise em atestados médicos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Educação no biênio Julho de 2014 a Julho de 2016 e dessa forma coletar dados quantitativos 

de amostragem documental. São estes setores: o Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal do Município de Mimoso do Sul (ES) e o Instituto de Seguridade Social 

dos Servidores Públicos Municipais desta cidade, denominado IPREVMIMOSO. Mediante 

dados coletados pretende-se concluir qual categoria de servidor público deste Município, lotado 

na Secretaria Municipal de Educação, utiliza reiteradamente o absenteísmo como falta ao 

trabalho; o impacto financeiro dessa ausência nos cofres públicos; qual enfermidade dentro 

dessa categoria é recorrente. Portanto, estabelecido o nexo de fato gerador de gastos no serviço 

público, pretende este estudo, com seu levantamento de dados, propor  políticas de gestão que 

minorem o problema diagnosticado ou solucione-o. 

  

Palavras-chave: Absenteísmo; Serviço Público; Fato Gerador; Impacto Financeiro. 

 

 

 

1 - Introdução 

 

Este estudo propõe a temática absenteísmo como forma de apontar os gastos e o impacto 

financeiro no setor de lotação do servidor com essa ausência ao trabalho. Na literatura e nas 

legislações do Município de Mimoso do Sul (ES) não se observa algo explícito com este foco 

direcional de apontamento do problema.  

O tema enseja preocupação do Gestor Público em seguir o Limite Financeiro fixado 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e se 
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apresenta devido à ausência ao trabalho por motivo de doença, como fator de enfrentamento 

tanto no setor privado como no público.  

Afirmo que a instituição deve primar pela total saúde de seu servidor, pois esta 

afirmativa está relacionada à sua produtividade. Acredito que um profissional saudável 

produzirá mais e melhor; e na esfera pública, presta um melhor serviço público.  

Considero o Absenteísmo um problema que incide nos segmentos, tanto da iniciativa 

privada quanto pública.  

Segundo Bulos (2000) a saúde é o estado de completo bem estar físico, mental e 

espiritual do homem e não somente a falta de doenças. A saúde é acompanhada da nutrição, o 

que desvela um processo complexo que remonta desde a produção de alimentos até absorção 

qualitativa e quantitativa indispensáveis à vida.  

Considero que o Servidor Público que tem sua saúde física ou mental afetada por 

doenças, relacionadas ou não ao seu trabalho, influi em sua falta ou ausência ao mesmo. 

As ausências sucessivas ou o absenteísmo recorrente do servidor público ao trabalho 

por períodos prolongados geram novas contratações, de cunho temporário, para substituí-lo. 

Dessa forma a Administração Pública arca com o pagamento de seu servidor afastado e de seu 

substituto contratado. 

O Impacto Financeiro causado pelo motivo acima se refere às periódicas contratações 

de outro profissional para continuar na prestação do serviço público. O excesso de gastos na 

contratação pode afetar o Gestor Público por extrapolar do Limite Prudencial estabelecido na 

Lei de Responsabilidade Fiscal que fixa a percentagem dos 60% (sessenta por cento) para gastos 

em folha de pagamento de servidor.  

Repensar os gastos é uma nova forma de gestão. Assim, há que se elaborar mecanismos 

legais para diminuir, coibir e regulamentar essas ausências sucessivas ao trabalho no âmbito 

organizacional onde executa o servidor suas atividades, e assim contextualiza-se o que se 

propõe desenvolver no estudo. 

Primordialmente, esta pesquisa tem o cunho de analisar sua incidência no impacto 

financeiro, no limite prudencial de gastos, causado pelo excesso de absentismo do servidor 

público, na Secretaria Municipal de Educação de Mimoso do Sul (ES), onde estou lotado como 

servidor.  
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Ao passo que promoverá discussão da temática descrita acima; examinar as causas de 

incidência, prevalência e recorrência desta problemática. Descrever quais as causas detectadas 

que ensejam o norte desta pesquisa. Ao fim do estudo, apontar diretrizes para minorar ou sanar 

a problemática em forma de políticas públicas. 

Como servidor público municipal, lotado atualmente na Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Mimoso do Sul, percebo esta problemática enfrentada na atual 

gestão com o excesso de atestados médicos.  

Esse problema personifica-se numa prática recorrente denominada Absentismo ou 

Ausentismo do Servidor ao trabalho. Gera esta prática a contratação emergencial ou chamada 

em lista de classificação de Processo Seletivo de profissional para substituição e continuação a 

prestar o serviço.  

As demandas de absenteísmo no serviço público da Secretaria em comento têm 

aumentado seu impacto financeiro e sua Folha de Pagamento. Observo que as transferências do 

Governo Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) 

são remanejadas para pagamento de pessoal. O Executivo Municipal mensalmente suplementa, 

em forma de recursos financeiros próprios, os gastos da Secretaria Municipal de Educação da 

cidade acima citada. 

Consequentemente esta suplementação ocasiona o extrapolar do limite prudencial de 

gastos com pessoal, estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). Onde esta lei fixa que o limite de gastos não deve ultrapassar os 54% 

(cinqüenta e quatro por cento) da receita.   

A necessidade por este estudo se justifica como forma de promover ações e atos que 

auxiliem a diminuição dos gastos com pessoal. Ações deverão ser adotadas no campo 

administrativo com o objetivo de coibir a excessiva apresentação de atestados às ausências do 

servidor ao trabalho. Como ferramenta e mecanismo propõe a edição de atos normativos que 

regulamentem a apresentação de atestados na esfera de competência da Secretaria Municipal 

de Educação.   

De maneira a subsidiar as ações acima propostas, esta pesquisa adotará as seguintes 

ferramentas:  abordar a problemática da pesquisa, e assim diagnosticar, examinar, descrever, 
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analisar e ao fim propor soluções e mediadas viáveis para alcançar medidas, proposições e ações 

que minorem ou sanem de vez esse lapso na gestão pública municipal.  

O presente trabalho será estruturado por meio de um texto narrativo e com alguns pontos 

descritivos, dividindo-se me tópicos e subtópicos.  

 
1.2 Problema 

 

Estabelece-se como objeto do estudo a ausência dos servidores efetivos da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Mimoso do Sul (ES) ao trabalho como incidência 

direta de impacto no limite financeiro no gasto com pessoal.  

Identificou-se nesta situação a problemática que se apresenta como caso a pesquisar: a 

prática do absenteísmo no serviço público como uma das causas de impacto na folha de 

pagamento da Secretaria Municipal de Educação. 

 
1.3 Hipóteses 

 

A ausência de uma lei, decreto ou portaria normatizando a apresentação dos Atestados 

Médicos pelo servidor público da Secretaria Municipal de Educação é a causa de uma maior 

demanda na apresentação dos mesmos. O que colabora no excesso de absenteísmo ao trabalho, 

que por sua vez demanda em contratações para substituir o servidor faltoso. Demanda aumento 

dos gastos financeiros com pessoal e dessa forma ultrapassa o limite financeiro.  

Há como fomentar, idealizar e implementar uma ferramenta que vise minorar esse 

problema? Qual ou quais as enfermidades que recorrentemente acometem o servidor público 

municipal e o afasta de suas funções? Ausentismo ou Absenteísmo é uma das causas de 

extrapolar o limite financeiro com gastos de pessoal na Secretaria Municipal de Educação do 

Município Mimoso do Sul (ES)? 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

 Analisar o absenteísmo do servidor público, lotado na Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Mimoso do Sul, como um dos fatos geradores do excesso de gastos em folha 

de pagamento, culminando com o extrapolar do limite financeiro estabelecido na Legislação 

Fiscal vigente a este regramento. 
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1.4.1 Objetivos Específicos 

 

Identificar e descrever as principais enfermidades que causam o absenteísmo nos 

servidores públicos no âmbito desta Secretaria. 

Desenvolver uma ação otimizada, após coletar, mensurar e tratar dados, e assim propor 

uma medida eficiente em minorar esta fonte de impacto financeiro (o excesso de absenteísmo) 

na Secretaria Municipal de Educação.  

Analisar a viabilidade de se desenvolver um Seminário ou Palestra aos servidores sobre 

o tema aqui tratado como forma de conscientizar e sensibilizá-los; propor junto ao Instituto de 

Previdência desses servidores projetos de qualidade de vida no trabalho.   

Propor ao Gestor Público do Executivo, após a diagnose dos gastos com folha de 

pagamento com o absenteísmo do servidor e apontar o impacto financeiro em porcentagens 

mediante o levantamento de dados. Dessa forma, viabilizar as soluções de redução deste 

impacto financeiro.    

 
1.5 Justificativas 

 

 Mediante os Demonstrativos publicados quadrimestralmente no sítio do Diário Oficial 

do Município de Mimoso do Sul (ES), observo que as transferências do Governo Federal aos 

cofres do Município estão paulatinamente em descenso. Este retrato associado à baixa 

arrecadação, própria de municipalidades pequenas, prevê ao longo de meses o desequilíbrio 

Receita e Despesas mais explícito. 

  A ausência ou falta regular ao trabalho cometida pelo Servidor Público Municipal 

torna-se um meio de aumentar o desequilíbrio, pois se torna gasto duplo: ao servidor afastado 

por motivo de doença e ao contratado para permanecer a prestar suas atividades no cargo 

público. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece um teto 

de gastos com folha de pessoal, bem como a punição quando se extrapola recorrentemente este 

teto. 

 Não há na legislação municipal um dispositivo que regulamente a apresentação de 

atestados e sua excessiva recorrência. Ao ponto da justificativa de falta ao trabalho ser 
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apresentada ao Setor de Recursos Humanos ou nas Instituições Escolares que compõem a rede 

municipal de educação passados dias após retorno do servidor ao trabalho.  

 
1.6 Metodologia 

 

Ao abordar esta temática propus delimitar a pesquisa no âmbito da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Mimoso do Sul (ES), no Setor de Recursos Humanos da mesma, 

no biênio 2014 a 2016.  

Instituir uma Comissão, por meio de Portaria, formada por três servidores da própria 

Secretaria Municipal de Educação. Esta formação contará comigo como membro, com o intuito 

de promover o levantamento de dados em atestados e vida funcional dos servidores desta 

Secretaria. Esta ferramenta tem por objetivo sustentar com dados a presente pesquisa. Os dados 

levantados, apurados e mensurados serão publicados no Diário Oficial do Município. Este 

mecanismo participativo ao fim de seus trabalhos proporá a normatização da apresentação de 

Atestados no âmbito desta Secretaria como forma de reduzir o absenteísmo, com isso os gastos 

excessivos em contratações, ocasionando a redução de gasto com pessoal. 

Identificar as causas e maior incidência de qual enfermidade desencadeia este 

absentismo, tais como: pesquisa documental e bibliográfica; elaborar entrevistas qualitativas 

em forma de questionários abertos aos responsáveis pelo Setor de Recursos Humanos ou da 

Tesouraria, ou mesmo da Contabilidade da Prefeitura Municipal. Bem como, utilizar esta 

ferramenta para com a Secretária Municipal de Educação. 

Esta pesquisa abrange como objeto de estudo os servidores públicos efetivos lotados na 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Mimoso do Sul (ES), no tocante às suas 

faltas ao trabalho por motivo de doença ou incapacidade.  

Como forma de desenvolvê-la há que se buscar parâmetros nos arquivos de 

funcionários, no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e da 

Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul quanto à incidência de apresentação de atestados 

médicos e a doença-causa de seu afastamento.  

Mediante esses dados, elaborar um gráfico demonstrando as três principais 

enfermidades que acometem o servidor e dão causa ao seu afastamento ao trabalho.  
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Há que se buscar desenvolver também as ferramentas participativas que promovam o 

estudo proposto, como: discutir entre os servidores e formar uma comissão de levantamento de 

dados por meio de Portaria expedida pela Chefe do Executivo; formalizar apresentação de 

Atestados Médicos regulamentada por meio de Ato Normativo Administrativo: Portaria, 

Resolução, Instrução de Serviço, etc. 

 

2 – Apresentação do Caso 

 

 A organização foco do presente estudo é a Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Mimoso do Sul, localizado ao sul do Estado do Espírito Santo. Segundo CENSO 

IBGE (2010) este município tem uma população em torno de 26.000 mil habitantes e uma 

estimativa populacional para 2015 de 27.349 habitantes. É Composto de uma faixa territorial 

que vai desde as montanhas até avizinhar-se com municípios banhados pelo mar, perfazendo a 

extensão territorial deste Município em 869.434Km2. Com uma Densidade demográfica de 

29,79 hab/Km2. Cortado por 40 Km de sua extensão territorial por uma das principais rodovias 

brasileiras, a BR101. Sua economia gira em torno da Prestação de Serviços, Agropecuária (Café 

e Leite) e Indústria, respectivamente.  

O público-alvo do Sistema de Educação concentra-se no Ensino Fundamental, 1º ao 9º 

ano, seguido do pré-escolar e por último do Ensino Médio. Ressalta como competência e 

responsabilidade da municipalidade a prestação de serviços educacionais nos dois maiores 

segmentos de público alvo, no entanto conta com a Parceria da Secretaria de Estado da 

Educação com três Instituições de Ensino na sede do município. Cabe especificamente ao 

município a Educação Infantil distribuída em três Creches e um Jardim da Infância.  

Por sua considerável extensão territorial o Município de Mimoso do Sul é composto por 

07 distritos, dentre eles a Sede. Nos distritos denominados de Zona Rural, há em cada pelo 

menos uma Instituição Escolar com oferta para Educação Infantil e Ensino Fundamental. Cabe 

acrescentar a este número 13 escolas unidocentes rurais (1º ao 5º) ano, séries iniciais do Ensino 

Fundamental, conforme dados do Ministério da Educação.  

Dessa forma, pretende-se enfatizar que a Prefeitura Municipal é a que mais emprega na 

municipalidade e conclui-se que a Secretaria Municipal de Educação é a pasta com maior 

número de servidores públicos efetivos da municipalidade.  
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Na Secretaria Municipal de Educação há setores como Pedagógico, Compras, 

Estatística, Merenda Escolar e Nutrição, o de Recursos Humanos e o Gabinete. No Setor de 

Recursos Humanos há um sub setor denominado de Estratégia de Gestão e Jurídico, onde atuo 

como servidor público no cargo de Escriturário.  

Desta feita, há observância de recorrentes constatações do aumento do absenteísmo dos 

servidores públicos desta pasta e como este fato desencadeia o impacto financeiro no limite de 

gastos estabelecidos legalmente. Assim, diagnosticou-se uma problemática para o presente 

Relatório Técnico. 

 A Receita da Secretaria Municipal de Educação é composta principalmente pelo repasse 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e extensivo à 

Valorização dos Profissionais do Magistério. Este fundo é instituído por Lei, conforme informa 

o sítio do Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação (FNDE), são elas: Emenda 

Constitucional nº 53/2006; Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007.  

Por meio do FNDE há o repasse mensal de recursos financeiros de 60% e 40% do 

percentual estabelecido nessas leis à Secretaria Municipal de Educação. Compõem também esta 

receita os repasses financeiros remanejados pela Prefeitura Municipal conforme receita 

arrecadada de tributos.  

Mediante todo esse montante de recursos injetados nas contas da Secretaria Municipal 

de Educação, entretanto sua receita não paga suas despesas. Há uma cobertura de gastos por 

recursos próprios pela Municipalidade de significativa quantia. Como causa ou fato gerador 

desse extrapolar das contas está o pagamento de pessoal (folha de pagamento de pessoal), que 

devido ao absenteísmo é alimentado mensalmente com tamanha demanda.  

Considerar a falta de um estudo sobre este caso no município; a ausência de parâmetros 

legais para regulamentar e coibir a prática abusiva de ausentismo ao trabalho. Assim, viabilizar 

um instrumento administrativo e de forma legal, como forma de diminuir tal prática. 

 

 

3 – Referencial Teórico 

 

A falta de saúde ou motivação tem levado servidores públicos à prática recorrente do 

absenteísmo. Assim, o estudo do Absenteísmo no serviço público como causa de gastos e 

impacto no limite financeiro na Administração é de suma importância para a proposta 
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governamental de repensar os gastos e não somente os cortes dos mesmos. Como o servidor 

público utiliza reiteradamente o absenteísmo como falta ao trabalho, esta prática acarreta o 

impacto financeiro dessas ausências nos cofres públicos. 

Em Bulos (2000) constata-se a elevação de saúde à condição de direito fundamental por 

meio da Constituição Federal de 1988. Revela-se assim a preocupação de se constitucionalizar 

a saúde e vinculá-la à seguridade social, visto que, a vida humana é o bem supremo e por isso 

careceu de um amparo numa Lei Maior.  

Sales Peres (et al., 2006) define o Absenteísmo como a ausência ao trabalho por motivos 

de doenças da própria pessoa ou de seus dependentes, ocasionando aumento da prática do 

ausentismo na empresa e queda de produtividade ou falta de prestação de serviço. Se para o 

trabalhador a doença causa-lhe prejuízos à sua saúde, na empresa aumento dos custos e 

diminuição dos lucros ou na prestação de serviços.  

Souza (2008) traz etimologia da palavra absenteísmo. Cuja origem é francesa e advém 

do termo absentéisme, significa ausência por inúmeros motivos ao trabalho, sejam estes 

motivos propositais ou por circunstâncias alheias à vontade do funcionário. 

Rodrigues (et al. 2013) afirma que o Absenteísmo, absentismo ou ausentismo 

corresponde a falta de assiduidade ao trabalho. 

Também denominado de Absentismo, o Absenteísmo é uma expressão utilizada para 

designar as faltas ou ausências dos empregados ao trabalho, segundo define Chiavenato (1994). 

Complementa este autor que faltam estudos sobre o tema no Brasil. Há necessidade de estudos 

apropriados com análise das causas, os valores reais, tipificação, qualidade e principalmente a 

repercussão do absenteísmo na produtividade ou prestação de serviços, conforme assevera este 

autor.  

Na teia das considerações de Chiavenato (1994), vem Rodrigues (et al. 2013) nesta 

mesma esteira de entendimento, afirmando que no Brasil, autores já analisaram trabalhadores 

no setor de serviços, independentemente do caráter publico ou privado. Escassos são os estudos 

que abordaram o absenteísmo-doença em servidores públicos de uma única instituição. 

Complementa Leão (et al. 2015) que a escassez de dados consolidados sobre a saúde dos 

servidores brasileiros nas mais diferentes ocupações dificulta o entendimento do seu perfil de 
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adoecimento. Ocasionando limites na formulação de políticas públicas de promoção à saúde e 

a prevenção dos agravos mais assertivos para essa população. 

Martins (et al., 2005) afirma que o absenteísmo na area pública é uma realidade assim 

como no setor privado, bem como, considera-se seu impacto econômico bastante preocupante, 

uma vez que gera gastos públicos, afetando toda a população. As organizações públicas 

apresentam maior quantidade de dias perdidos por absenteísmo derivado de doença que as 

particulares, assim como, este período de afastamento é maior do que nas empresas privadas. 

Em consonância a Martins (et al., 2005), assevera Rodrigues (et al. 2013) que a ausência 

ao trabalho motivada por episódio de doença assume relevância na esfera do emprego público 

devido ao volume de licenças médicas e de dias não trabalhados no setor. Acrescenta-se que 

este evento é mais frequente entre trabalhadores que lidam com atendimento ao público. 

 Diacov & Lima (1988) corroboram com as afirmativas acima ao concluírem que o 

absenteísmo promove tanto nos países em desenvolvimento como nos altamente 

industrializados: aumento direto dos custos pela concessão de auxílio-doença; aumento indireto 

nos custos pela diminuição da produtividade e da eficiência; maior desperdício e aumento dos 

problemas administrativos com sucessivas substituições dos faltosos. 

 Mediante análises das considerações e assertivas acima, Brandão (2009, p.8;16) conclui: 

 

“O afastamento do trabalho por licenças médicas resulta em prejuízos para o 

Estado e para o trabalhador, e com o conhecimento das causas de afastamentos 

há maior possibilidade de implementação de políticas de prevenção de doenças 

e recuperação dos servidores, melhorando assim os serviços públicos. Uma 

nova realidade social e econômica se apresenta e impõe mudanças de 

comportamento do Estado em relação à adoção de políticas públicas, 

principalmente em relação à prevenção no campo da saúde do servidor, para 

que o serviço público se torne mais eficiente, controlando melhor os seus 

gastos e propiciando melhor qualidade de vida aos seus servidores.” 

 

Dessa forma, defendo que as ações, como forma de remediar e diminuir os gastos 

excessivos, e, que são viáveis, implementáveis e de solução em curto prazo que devem ser 

adotadas pelo Gestor Público da Secretaria Municipal de Mimoso do Sul (ES): normatizar a 

apresentação de atestados médicos, fomentar parcerias com o intuito de estudo e implantação 

do Programa Qualidade Total de Vida no Trabalho e promover um estudo sobre os 

relacionamentos interpessoais e hierárquicos no ambiente de trabalho dentro da rede de ensino 

municipal.   
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4 – Plano de Ação 

  

Tem-se como universo amostral o quantitativo de servidores públicos lotados na 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Mimoso do Sul (ES). Como agente da 

presente pesquisa exerço o Cargo de Escriturário neste setor. Mediante trabalhar juntamente 

com a Chefia do Departamento de Recursos Humanos e por meio desta estabelecer contato com 

a Diretoria do Instituto de Previdência onde os servidores públicos são segurados, idealizamos 

uma pequena comissão para estudo e levantamento de dados. Com o objetivo de seguir a 

legalidade dos fatos, vez que, enseja estudar a vida profissional de servidores públicos, em 

consonância à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), bem como orientados à 

publicidades dos atos, mediante Portaria foi instituída a Comissão de Estudos e Pesquisa sobre 

o Absenteísmo no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Município acima citado. 

Após a constituição de nossa comissão, iniciaram-se os estudos e pesquisas. O 

levantamento de situações; a causa que mais motiva o absenteísmo do profissional da educação 

tem sido realizado concomitantemente ao acompanhamento dos repasses financeiros para 

pagamento da folha de servidores e a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 

Mediante o início do levantamento nos arquivos dos servidores passou a se verificar a 

quantidade de atestados ou declarações médicas apresentadas por cada um no biênio 2014 a 

2016. Tem-se constatado a reiterada apresentação de justificativas de ausentismo ao trabalho 

por motivos frívolos como: visitas semanais ao odontólogo e acompanhamento a familiar ao 

mesmo profissional; consultas periódicas aos médicos plantonistas do hospital da cidade ou nos 

Postos de Saúde da Família nos bairros, simplesmente com fito de “pegar” atestado e não 

comparecer a eventos.  

Como Plano de Ação busca-se atos normativos e regimentais (Portarias, Resoluções, 

etc) que regulamentem a apresentação de atestados no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. Anteriormente, como medida de se evitar “choques” entre leis e outros atos 

normativos vertentes do mesmo assunto. Assim, foram verificadas nas legislações 

previdenciárias do município, Leis Municipais nºs. 1.572 e 1.573 de 05 de Outubro de 2005 

ausências de dispositivos legais que regram a apresentação de atestados ou laudos médicos. 

Bem como nas Leis nº 1.076 de 17 de junho de 1992 (Institui o Regime Jurídico Único dos 
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Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul-ES) e a Lei nº 1.821 de 01 de janeiro de 

2010 (Institui o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Salários do Profissional do Magistério 

do Município de Mimoso do Sul-ES). 

Busca-se normatizar a apresentação dos atestados médicos e afins destas faltas 

justificadas às atividades laborais frutos de enfermidade, ausência de relações humanas ou até 

mesmo desgaste do profissional frente ao clima organizacional do trabalho. Dessa forma, 

alcançar uma redução no absenteísmo. Vislumbra-se propor Programa de Qualidade Total de 

Vida do Servidor no exercício de seu trabalho, ao aproveitar o Educador Físico de cada escola 

e os horários de planejamentos; adquirir, mediante análise e relatório, mobiliários às salas de 

professores e de planejamento que sejam ergonômicos. 

Alcançou-se com estas ações a credibilidade no trabalho em construção e formou-se 

uma teia de mútua ajuda para formular políticas de gestão que extingam ou pelo menos 

minorem o excessivo absenteísmo do servidor da rede municipal de educação, e por via de 

consequência, extrapolar gastos com a folha de pagamento. 

Numa análise financeira de aplicação de recursos públicos, diagnosticou-se com 

levantamentos da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Mimoso do Sul que a folha 

de pagamento dos profissionais da Educação atualmente neste município consome mais de 91% 

da dotação orçamentária mensal revertida para a Educação por meio dos repasses financeiros e 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Isso acarreta 

para a Prefeitura Municipal uma complementação em recursos próprios e que são revertidos 

para a Educação, um valor mensal nunca inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Diante do cenário apresentado e de uma análise em gestão de pessoal no setor público, 

evidencia-se como Plano de Ação a propositura do Diagnóstico Situacional, em que se encontra 

a Secretaria Municipal de Educação com excessivo absenteísmo em seu quadro de funcionários 

devido a um conjunto de enfermidades, às quais, mediante levantamento passa-se a discriminar.  

Diagnose das enfermidades dos Profissionais da Educação do Município de Mimoso  

do Sul (ES): 
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  Fonte: Elaborado pelo Autor deste Relatório Técnico. 

 

Mediante apuração nos atestados apresentados pelos servidores, no biênio já 

mencionado, constata-se o excessivo afastamento ao serviço, justificado mediante apresentação 

desses atestados ou laudos médicos. Onde especula-se também como causas motivadores desse 

afastamento as crises nas relações humanas no âmbito organizacional, desestímulo do servidor 

frente às atribuições próprias de seu cargo e desgaste do profissional frente ao sistema. 

Mormente, mediante o estudado e pesquisado, conforme Silva & Pizolotto (2015), 

estabelece-se a problemática: o excessivo absenteísmo como um fato relacionado ao aumento 

de gastos e extrapolar da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Mimoso 

do Sul; constata-se não haver norma ou lei que regulamente a apresentação de atestados às faltas 

ao trabalho; propõe constituir comissão com o fito de pesquisar dados no biênio 2104/2016 nos 

atestados apresentados como justificativas à falta ao trabalho; elabora-se uma diagnose das 

principais enfermidades; atrelado às enfermidades há outros problemas que ensejam o 

ausentismo ao serviço (ausência de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e mobiliário 

ergonômico em locais propícios). 

Pela comissão acima mencionada espera-se Relatório Circunstanciado e as proposições 

que visem solucionar ou mesmo minorar em 20% a apresentação de atestados na Rede 

Enfermidades X Ausentismo   

54% 

23% 

 

13% 

10% 

Ortopédicas 

 

Psicológicas 

 

Cardiológicas 

Demais Enfermidades 
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Municipal de Ensino; a comissão sugestiona a elaboração de Ato Normativo (Portaria, 

Resolução, etc) com o objeto de regulamentar e normatizar esse assunto; a presente comissão 

associada à Comissão de Adequação do Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério 

Municipal propõe nos estudos atuais do Plano de Carreira o critério de valorização profissional 

e progressão funcional (que se dá de dois em dois anos) estabelecer 75% de assiduidade no 

biênio de estudo para tal progressão; a comissão deve propor uma maior regularidade de 

perícias médicas pelo Instituto de Previdência Municipal (que atualmente acontece de 45 em 

45 dias com um médico perito, e, trimestralmente com a Junta de Médicos Peritos).  

Expostos os passos do plano de ação, de forma textual, mas com o uso da técnica 5W2H, 

espera-se obter redução da apresentação de atestados às faltas ao trabalho. Regulamentar esse 

procedimento no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Mimoso do Sul/ES.  

Aumentar a Qualidade de Vida no Trabalho dos profissionais desta secretaria. Dessa forma, 

minimizar os gastos em folha de pagamento com o excesso de ausentismo no trabalho, alcançar 

redução de gastos neste item e promover o equilíbrio financeiro.  

 

5 – Conclusão 

 

Verifica-se atingir os objetivos propostos, vez que se encontra em vias de elaboração a 

proposta ao Executivo Municipal para formular Projeto de Lei ou mesmo Decreto Executivo 

normatizando a apresentação de atestados médicos no setor público e atrelar a progressão 

funcional na carreira do magistério ao critério da assiduidade. Essas ideias foram idealizadas 

pela comissão instituída para estudos, pesquisa e proposta sobre o Absenteísmo no serviço 

público da Pasta da Educação. Mediante os dados levantados foi verificada a maior incidência 

de afastamento do profissional do magistério ser causada por enfermidades ortopédicas em 

membros superiores e coluna. 

 Mediante as ações implementadas é possível perceber também que o Instituto de 

Previdência possui uma ferramenta que o legitima desempenhar o papel de garantidor de 

auxílios às servidores realmente enfermos. Deve-se atrelar o desejo do servidor em progredir 

funcionalmente na carreira o critério da assiduidade ao serviço. Como reforço, promover 

palestras e diagnoses situacionais sobre a valorização e sensibilização do servidor, realizadas 

em cada Instituição de Ensino da Rede Municipal. 
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 Presume-se que o servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação de Mimoso do 

Sul (ES) e componente da carreira do magistério, para não ter o direito de progressão suspenso 

ou mesmo estacionado vai apresentar menos atestados. Essa mesma medida é aplicada para 

obtenção ao bônus assiduidade previsto na Lei 1.821/2010 e somado aos novos critérios 

estabelecidos, que primam pela pontualidade do servidor. O que se espera é refletir em menos 

contratações por Designação Temporária com o fito de suprir as faltas dos servidores 

ausentistas, acarretando economia nos gastos da Secretaria Municipal de Educação com 

pessoal.  

 Identifica-se que houve limitações no trabalho, visto que, tal estudo e pesquisa poderia 

ser implementado em todo âmbito organizacional da Prefeitura do Município citado no quadro 

acima e não somente à Secretaria Municipal de Educação. No entanto, a questão de 

normatização dos atestados médicos visa abranger todas as categorias de servidores públicos, 

tanto os da Administração Direta como a Indireta, iniciando pelos da Educação. 

 Como forma de novos estudos a partir deste, pode-se ampliar sua aplicação e promover 

o diagnóstico em toda a Organização, e ao final propor novas ferramentas de gestão e fomentar 

políticas de gestão atinentes à qualidade de vida do servidor no trabalho, como forma de 

enxugar substituições e contratações, bem como, a diminuição da apresentação de atestados 

médicos ou odontológicos, pois o servidor estará adoecendo menos.  
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