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RESUMO 

 

A contabilidade no setor público, como a do setor privado, é detentora de dados para 

fundamentar as decisões gerenciais. Tal fato não é diferente no setor de recursos humanos, e 

deste setor obteve-se dados referentes às ausências dos funcionários: o absenteísmo. Esta 

pesquisa tem por objetivo identificar as causas do absenteísmo dos servidores públicos 

efetivos do Município de Tapejara/RS no ano de 2018. Utilizou-se uma metodologia de 

pesquisa exploratória e estudo de caso, e para responder esta questão analisou-se os dados 

obtidos por uma pesquisa qualitativa e descritiva, sendo utilizado como fonte de estudos, 

dados fornecidos pelo setor do Departamento Pessoal do Município de Tapejara/RS, 

referentes ao ano de 2018. Por intermédio de check list que elencou-se os principais motivos 

do absenteísmo, sendo que os mais que tiveram incidências foram os motivos de licença 

gestante, licença para tratamento de saúde, licença para tratar de interesse particular, 

afastamento de até um dia para consulta ou tratamento de saúde e licença por motivo de 

doença em pessoa da família. Foi analisado também a diferença do percentual entre os 

afastamentos calculado pelo ano comercial e pelo ano dias trabalhado, índice do absenteísmo 

entre outros fatores. 

 

Palavras-chave: Setor Público; Contabilidade Pública; Absenteísmo.  
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais a sociedade necessita da demanda de serviços públicos, para atender as 

necessidades públicas e promover o bem-comum da sociedade. O estado, com sua função 

estatal é o organizador de todas as atividades que devem chegar até o povo. Para que isso se 

concretize, em todas as esferas de governo, faz-se necessário a colaboração de pessoas, os 

servidores públicos. 

A contabilidade pública apresenta um vasto campo de atuação para o profissional da 

area contábil. Sendo assim, o contador quando atuante no setor público consegue evidenciar 

fatores que podem passar despercebido para uma pessoa leiga. 

No setor público são os servidores ou funcionários que realizam as atividades meio e 

as atividades fim para que a sociedade tenha acesso ao que emana da Constituição 

Federal/1988. E para que essa realidade siga para além da utopia dos escritos e passe a ser o 

cotidiano das atividades públicas é necessário se ter funcionários capacitados, eficientes, 

motivados, com saúde e qualidade de vida no trabalho. 

Os servidores efetivos são funcionários com estabilidades empregatícias, conforme o 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos. No Município de Tapejara/RS, como em todos os 

outros municípios, após término do estágio probatório de três anos o funcionário adquire essa 

estabilidade. 

Na gestão de pessoas medidas ou métricas são necessárias. Alguns dados formam 

importantes estatísticas e podem ser utilizados como ferramentas para a gestão municipal 

tomar decisões ou tomar atitudes que mudam ou melhorem a organização das atividades do 

setor de Recursos Humanos. 

Uma dessas medidas que se pode acompanhar é o Absenteísmo. Este considera falta 

ou ausência ao trabalho por incapacidade laborativa, seja por motivo de saúde, férias, de 

interesse pessoal ou sem justificativas. Quais motivos influenciam esses afastamentos de 

longo e curto prazo na administração, podem ser fatores internos ou externos, administrativos, 

relacionados a convívio com colegas de gerações distintas.  

Assim, o presente estudo tem como finalidade analisar os afastamentos e seus motivos 

dos servidores efetivos do município de Tapejara. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A administração precisa estar atenta e realizar a mensuração dos dados de absenteísmo 

de seus servidores, para detectar os motivos que levam às faltas, sejam por motivos de saúde 

ou decorrentes do trabalho. 
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Esses afastamentos podem acarretar custos onerosos à folha de pagamento, pois 

quando um servidor se encontra afastado outro colega terá que cobrir sua falta, sendo fazendo 

hora extra ou até mesmo precisando ser contratado outro no seu lugar, se o afastamento for de 

longo prazo. Considera-se o ambiente de trabalho, uma opção que pode influenciar na vida 

laboral do servidor, seja por motivo de como a gestão é administrada ou colegas de jornada.  

Absenteísmo e faltas dos servidores públicos do município de Tapejara é o que a 

pesquisa se propõe a analisar. Diante desse contexto a presente pesquisa quer saber: Qual é o 

principal motivo dos afastamentos e faltas dos servidores públicos efetivos da prefeitura de 

Tapejara/RS? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Essa pesquisa busca verificar qual o principal motivo pelos afastamentos e faltas dos 

servidores efetivos do município de Tapejara efetivos durante o ano de 2018. 

O quadro de servidores é composto por 389 servidores efetivos, distribuídos por 09 

secretarias, entre: administração e planejamento; agricultura e meio ambiente; assistência 

social; educação, desporto e cultura; fazenda; habitação; indústria e comércio; obras e 

serviços urbanos; saúde. 

Servidores efetivos são os que foram aprovados em concurso e passaram do estágio 

probatório de trinta e seis meses, onde são avaliadas a aptidão, capacidade e desempenho. 

Após término do estágio passam a ser servidor efetivado, conforme consta na Lei Orgânica do 

Município. 

Esta análise realiza-se pelo máximo de secretarias que obtiver os dados. Na coleta de 

dados será possível identificar as principais secretarias com os maiores índices e dar ênfase a 

essas, podendo finalizar com as mais relevantes.     

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar as causas do absenteísmo dos servidores públicos efetivos do Município de 

Tapejara no ano de 2018  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Relatar o controle das faltas no departamento de pessoal e secretarias; 
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- Analisar a porcentagem de afastamento por setor/secretaria; 

- Verificar em qual gênero há maior predominância; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

O assunto absenteísmo no setor público abordado no estudo, é de pouco conhecimento 

no geral da comunidade. Na região nordeste do Rio Grande do Sul não há nenhum estudo 

publicado sobre o tema. O assunto é relevante a administração pública, pois mensura os dados 

de afastamentos dos servidores e seus motivos, contribuindo para as tomadas de decisões.  

Com a Lei da Transparência, o município é obrigado a prestar contas no portal da 

transparência, mas não se encontram dados sobre faltas e afastamentos. Encontram-se valores 

de salários, gastos com diárias, entre outros. Para analisar o absenteísmo é preciso da coleta 

de dados junto a administração, no departamento pessoal.  

O que leva o servidor a se afastar do seu serviço, qual motivo lhe causa incomodo no 

trabalho, seja por motivo pessoal, doença, entre outros. A administração precisa observar seus 

servidores ao ponto de conseguir identificar quando algo está afetando e prejudicando sua 

vida laboral, podendo fazer um trabalho de prevenção ou recuperação das motivações dos 

mesmos. Fatores como a qualidade de vida laboral, saúde, higiene, colegas de jornada, até a 

gestão da administração pode ser fator de interferência em alguns momentos. 

Já que administração pública funciona como um organismo complexo por possuir 

vários níveis de hierarquia e processos burocráticos. Em determinado momento o cidadão que 

tem o direito de receber o serviço, não entendo o processo burocrático, gerando uma pressão 

sobre o servidor. 

Alguns fatores internos podem influenciar um afastamento de curto ou de longo prazo 

a um servidor, com isso tornando mais onerosa a máquina pública, pois terá que ser 

contratado ou realocado outra pessoa para cobrir esse afastamento. 

A importância do tema de forma pessoal, é para aprofundar conhecimento e estudo na 

área de gestão pública, onde é tão pouca a divulgação do mesmo. Até momento não tem 

estudo no município sobre o tema, sendo relevante para gestão, mesmo tendo ocorrências de 

afastamentos e licenças amparadas por lei, é importante a gestão mensurar esses índices e até 

organizar a gestão de pessoas. 

Mesmo tendo índices elevados por ocorrências legais, é oneroso a folha de pagamento, 

em determinadas secretarias e setores que exige pessoas especializadas para dar andamento a 

atividade não se pode colocar outro servidor sem a mesma formação ou domínio da função, e 

isso afeta o andamento das tarefas ou sobrecarregada colegas do setor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capitulo será apresentado uma explanação teórica acerca da contabilidade 

pública, gestão púbica e seus princípios, apresentação dos processos e modelos de gestão no 

setor público. 

 

2.1 CONTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO 

A Contabilidade Pública é um dos ramos mais complexos da ciência contábil e tem 

por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as 

situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de direito público interno, 

ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, explicou Kohama (2017, p.25) 

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade (2016), o objetivo principal da maioria 

das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar 

retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode 

ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho 

e dos fluxos de caixa. 

De acordo com Mauss (2008, p.7) a contabilidade pública, também denominada 

contabilidade governamental, é o ramo da contabilidade aplicada às entidades de direito 

público interno. No Brasil ela é normatizada pela Lei Federal nº4.320/64. 

Slomski (2013, p.4) afirma que a evidência dos atos ligados à administração 

orçamentária e os fatos relacionados aos eventos relativos à gestão, financeira e patrimonial 

da entidade, com o objetivo de apresentar o patrimônio da entidade em determinado 

momento.  

E que mais analiticamente, a contabilidade governamental pode ser conceituada como 

o ramo da contabilidade geral que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e 

execução das entradas e saídas dos recursos públicos que afetam e fazem variar o patrimônio 

de uma entidade pública (SLOMSKI, 2013, p.4). 

 

2.2 GESTÃO PÚBLICA 

Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de 

seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas (MEIRELLES,1984, p.9 apud 

KOHAMA,2017). 

Kohama (2017) explica que a Administração Pública, como todas as organizações 

administrativas, é baseada numa estrutura hierarquizada com graduação de autoridade, 

correspondente às diversas categorias funcionais, ordenada pelo Poder Executivo de forma 
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que distribua e escalone as funções de seus órgãos e agentes, estabelecendo a relação de 

subordinação. 

É a administração voltada ao planejamento, organização, execução do serviço público, 

dentro das normas e regras tendo como objetivo servir o bem comum de uma população. 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu art.37 aborda, a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Por isso, esses princípios intervêm na gestão em todos os sentidos como a 

administração deve se reportar a todos munícipes sobre como é gerida a administração e de 

qual forma a mesma é executada, apresentando seus resultados obtidos de forma clara e 

transparente. 

 

2.2.1 Princípios da Administração Pública 

Todo e qualquer gestor público tem como dever gerir a administração de forma ética, 

transparente, responsável, guardando sigilo, zelar pelo bem comum da comunidade.  

De acordo com Teixeira (2017), segue quadro 1 explicativo com os princípios da 

administração: 

 

Quadro 1: Princípios da Administração 

TIPOS DE 

PRINCÍPIOS 
DESCRIÇÃO 

 

Legalidade 

 

É o princípio apontado como fundamental no estado democrático de direito. Com amparo na 

legalidade, a administração governamental pode neutralizar as influencias e decisões 

arbitrárias do Estado. 

Impessoalidade 

Esse princípio é claro ao impor ao administrador público a orientação por critérios objetivos 

e a não distinção com base em critérios pessoais considerando que toda atividade da 

administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade pública. 

Moralidade 

Diz respeito à necessidade de o administrador público não apenas cumprir a lei formalmente, 

mas cumpri-la substancialmente com ética e moral, procurando sempre o melhor resultado 

para administração. 

Publicidade 

O princípio da publicidade impõe tornar público e transparente todo processo de governo. 

Isso implica disponibilizar para sociedade todas as informações sobre a Administração 

Pública, seus gastos, sua arrecadação, suas aplicações. 

Eficiência 

Impõe a administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução o bem comum 

por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, transparente, eficaz e 

sempre tendo em vista a qualidade, a legalidade e amoral. 

Fonte: Teixeira (2017, p. 69-71) 
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Após análise do quadro 1, conclui-se que os princípios da administração pública não 

são apenas normas gerais. Se aplicados na prática, diminuiria a ilegalidade de diversos fatores 

que acontecem no setor público. Maximizaria a eficiência e diminuiria os efeitos do sistema.   

 

2.2.2 Modelos de Gestão  

O modelo de gestão é a maneira própria, única, individual de cada empresa 

administrar os seus negócios, ainda que, mesmo quando não estiver formalizado, se torna 

visível a partir do desenvolvimento das ações praticadas pelos controladores e pelos gestores. 

(FREZATTI et al, 2009, p.48) 

Segundo Chiavenato (2016, p.109), partindo-se de uma perspectiva histórica, 

verificamos que a administração pública cujos princípios e características não devem ser 

confundidos com os da administração das empresas privadas- evoluiu por meio de três 

modelos básicos: a administração pública patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Essas 

três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente 

abandonada. 

Tachizawa et al (2011, p.25) explicam que o modelo de gestão da organização tenderá 

a pautar-se por valores, e não por regras e papeis, enfatizando-se o aprendizado e o 

aperfeiçoamento contínuos. 

Ainda Frezatti et al (2009) citam que, o modelo de gestão da entidade decorre de 

vários tipos de influencias, partindo da história da entidade, tipo de mercado em que atua, 

origem, estágio do ciclo de vida da entidade etc. A sua relevância está ligada a maneira como 

os elementos da gestão são percebidos e praticados na entidade. 

Chiavenato realça que os modelos de gestão são; Modelo Patrimonialista; Modelo 

Burocrática e Modelo Gerencial, conforme pode-se observar: 

 
a) Patrimonialista - funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus 

auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. A corrupção e o nepotismo 

são inerentes.  

b) Burocrática - controles que visam a evitar a corrupção e o nepotismo. Parte-se de 

uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles 

dirigem demandas, por isso são sempre necessários controles rígidos.  

c) Gerencial - relaciona o interesse da coletividade. Vê o cidadão como o 

contribuinte de impostos e como clientes dos seus serviços. (CHIAVENATO, 2016, 

p.109) 

 

Para Frezatti et al (2009) conceito de gestão faz parte do mundo dos negócios e esse 

processo se materializa por meio de seus principais ingredientes, que são o planejamento, 

execução e controle. Para estes mesmos autores: 
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a) Planejamento, possui três propósitos que são: direcionar os esforços e 

comportamento, através de metas e padrões; estabelecer a clareza do que é esperado; 

contribuir para o aumento da congruência entre a organização e os indivíduos  

b) Execução, corresponde ao desenvolvimento das ações planejadas previamente, 

como a compra, estocagem e a venda 

c) Controle, permite que a organização além de acompanhar a realização das 

atividades, realimente todo os processos de gestão, significa verificar o que foi e o 

que está sendo feito. (FREZATTI et a, 2009, p.51). 

 

Cabe salientar que a gestão, deve-se fazer parte do processo organizacional em 

qualquer tipo de organização, sendo um processo essencial para a sobrevivência e obtenção de 

resultados eficientes e eficazes. Através da gestão pode-se analisar o mercado, planejar as 

ações, verificar como estão sendo realizados e executados os serviços. 

Nesse processo faz-se necessário acompanhar o desempenho pessoal de quem está 

recebendo as tarefas e executando-as. Analisar se as pessoas estão em seus lugares, funções 

corretas correspondentes com suas habilidades. Se encontram-se satisfeitos com suas funções, 

salários, equipes de trabalho. 

 

2.2.3 Os Processos de Gestão de Pessoas 

Segundo Chiavenato (2014), a gestão de pessoas é um conjunto integrado de processos 

dinâmicos e interativos. Os processos básicos são seis: agregar, aplicar, recompensar, 

desenvolver, manter e monitorar pessoas. 

O quadro 2 prevê conceitos e comentários sobre os processos básicos de gestão de 

pessoas. 

 

Quadro 2: Processos de Gestão de Pessoas 

TIPOS DE 

PROCESSOS 
DESCRIÇÃO 

Agregar 

Pessoas 

A avaliação funciona como insumo para inventário de habilidades, para construção do banco 

de talentos e para o planejamento de gestão de pessoas. 

Aplicar Pessoas 
Proporciona informação sobre como as pessoas estão integradas e identificadas com cargos, 

tarefas e competências. 

Recompensar 

Pessoas 

Indica se as pessoas estão sendo motivadas e recompensadas pela organização. Ela ajuda a 

organização a decidir sobre quem deve receber recompensas, como aumentos salariais ou 

promoções, ou a decidir quem deve ser desligado. 

Desenvolver 

Pessoas 

Indica os pontos fortes e fracos de cada pessoa, quais são os colaboradores que requerem 

treinamento e quais são os resultados dos programas de treinamento. Facilita a relação de 

aconselhamento entre colaborador e superior e encoraja os gerentes a observar o 

comportamento dos subordinados para ajudar a melhorá-lo. 

Manter Pessoas Indica o desempenho e os resultados alcançados pelas pessoas. 

Monitorar 

Pessoas 

Proporciona retroação às pessoas a respeito do desempenho e das potencialidades de 

desenvolvimento. É a base para a discussão entre superior e subordinado sobre os assuntos do 

trabalho. Proporciona interação que facilita o entendimento entre as partes envolvidas. 

Fonte: Chiavenato (2014, p.229-230) 
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Conclui-se que a partir do citado acima, os processos de gestão de pessoas são 

essenciais para a vida laboral de qualquer servidor, sendo necessário sua administração antes 

mesmo do início efetivo das suas atividades no cargo público.  

Para obtenção de um cargo efetivo no município é obrigatório a aprovação em 

concurso, conforme a publicação em edital. Para função gratificada é instituída por lei para 

atender a encargos da direção, chefia ou assessoramento, sendo livre a nomeação e 

exoneração pelo Prefeito Municipal. 

Quando o servidor é nomeado para cargo efetivo, o mesmo fica em estágio probatório 

pelo período de 36 meses, onde são avaliadas sua aptidão, capacidade e desempenho na 

função. Após findar esse período o mesmo adquire estabilidade estatutária. 

As vantagens pagas são de acordo com Regime Jurídico, algumas são: gratificações e 

adicionais; prêmio por assiduidade e entre outras que variam de acordo com tempo de serviço 

e escolaridade. 

Para melhor atender o cidadão-cliente faz-se necessário estar atualizado sobre as 

novidades nas atividades de seus respectivos cargos. As pessoas passam a fazer uma 

correlação do trabalho e família, tendo em vista que ficam a maior parte do dia dentro do 

ambiente de trabalho, que passam a ver como uma segunda casa. Consequentemente criam 

laços entre colegas. Por isso necessitam de um ambiente hostil, passional e amigável. 

Segundo Chiavenato (2014, p.229) para obter um melhor resultado de desempenho de 

seus servidores, sugere o monitoramento de pessoas, para acompanhar e controlar as 

atividades das pessoas. 

 

2.2.4 Modelo de Planejamento na Gestão de Pessoas 

Para Tachizawa (2006, p.130-131) O planejamento da gestão de pessoas é um 

processo de decisão antecipado a respeito das pessoas necessárias para que uma organização 

concretize seus propósitos econômico-financeiros dentro de determinado período de tempo.  

Tachizawa explica que o planejamento da gestão deve conter mecanismos que 

permitam: 

 
Criar, manter e desenvolver contingente de recursos humanos om capacidade e 

motivação para realizar os objetivos da organização; 

Oferecer condições organizacionais propicias ao desenvolvimento e à plana 

satisfação dos recursos humanos; 

Alcançar níveis de produtividade compatíveis com os das melhores organizações de 

seu setor econômico de atuação. 

A abordagem proposta para o processo de gestão de pessoas é examiná-lo de acordo 

com a hierarquização de suas decisões, depois de ter procedido à análise ambiental e 

à tipificação da organização.  (TACHIZAWA, 2006, p.131) 



19 

 

O planejamento de gestão de pessoas deve abranger os seguintes elementos de análise: 

 

Análise quantitativa: Define os graus de generalidade e especialização que a 

organização pretende para seu contingente de pessoal, levando em conta todas as 

características das atividades e todos os regimes de trabalho (administrativo, 

operacional- turno e revezamento, sobreaviso etc). A partir da descrição das 

atividades e tarefas, definem-se as funções que constituirão os cargos a serem 

exercidos pelos empregados. 

Atividades: ações individualizadas visando à realização de um trabalho; por 

exemplo, receber documentos, conferi-lo, rubrica-lo, remete-lo a outro setor etc. 

Tarefas: conjunto de atividades voltadas para um mesmo fim e que podem ser 

executadas por um ou mais indivíduos; por exemplo, recepção de documentos, 

digitação, confecção de relatórios etc. 

Funções: conjunto de atividades e tarefas realizadas de maneira sistemática por um 

indivíduo; por exemplo, analisar relatórios, supervisionar pessoas etc. 

Cargo: conjunto de funções realizadas por um empregado; por exemplo, auxiliar 

administrativo, digitador etc. 

Análise quantitativa 

Compõe-se de três passos: 

1ºpasso: avaliar o contingente atual de pessoas, confrontando a carga horária 

necessária para a realização de todos os trabalhos com a quantidade de pessoas 

disponíveis; 

2º passo: avaliar as necessidades futuras de pessoal em função do aumento do 

volume de trabalho, do incremento da informatização, do recurso à terceirização e 

da realização adequada de programas de capacitação. 

3º passo: desenvolvimento de programas de recrutamento e seleção para atender às 

necessidades futuras das pessoas da organização. (TACHIZAWA, 2006, p.133). 

 

Para gerenciamento de pessoas faz-se necessário observar e analisar vários fatores que 

podem influenciar no desenvolvimento e na capacidade laborativa de cada funcionário. Pode 

observar-se sua jornada de trabalhado, se está sobrecarregado em seu setor, na sua ausência, 

outra pessoa de outro setor pode vir substitui-lo.  

 

2.3  GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICO 

Uma prefeitura de tal forma apresenta tanta diversidade e complexidade em suas 

demandas, que necessita de um quadro de servidores qualificados, satisfeitos, saudável para 

exercer as atribuições dos cargos e funções em nível de eficiência. 

Segundo Chiavenato (2016) existe hoje, um forte urgente necessidade de talentos e 

competências humanas. Assim, no mundo moderno, a administração pública precisa se 

equipar com talentos e competências para poder acompanhar a forte mudança e evolução. 

Saber alcançar a excelência na prestação dos serviços públicos não depende apenas de 

conquistar, reter, aplicar, desenvolver, motivar e recompensar talentos, mas principalmente, 

de gerir competência e alcançar resultados significativos por meio delas. 

(CHIAVENATO,2016, p.150). 
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No setor público brasileiro, os anos 1990 representam um período especialmente 

conturbado pelo acumulo desses movimentos, generalizados mundialmente, com os impactos 

trazidos por medidas específicas como a reforma administrativa, o programa nacionalidade 

desestatização, a estabilização da moeda e a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

A sociedade brasileira, em seu sinuoso caminho de evolução, alcança um grau de 

maturidade em que passa a exigir, com toda a razão, uma administração pública mais eficaz, 

moderna e transparente. Rejeita o serviço estatal do passado, tipicamente moroso, burocrático, 

deficiente, ocupado primordialmente com a própria continuidade institucional e com a 

consequente estabilidade, dos servidores, e pressiona por atendimento de qualidade, rápido, 

atencioso e de custo baixo. Em suma, o cidadão-consumidor quer o melhor retorno possível 

para seu dinheiro recolhido na forma de impostos, taxas e tarifas de serviços públicos. 

(CASTRO et al, 2002 p.298).  

 

2.3.1 Servidor Público 

Conforme dispõe o Regime jurídico dos servidores públicos do município, Lei 

Municipal Ordinária Nº2410/2001, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público. 

Consta no art.3º da mesma lei que cargo público é o criado em lei, em número certo, 

com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um 

conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. 

Para exercer um cargo público depende de aprovação em concurso público de provas 

ou provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração. 

Conforme o art.7º são requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal: 

 

I-ser brasileiro; II- ter idade mínima de dezoito anos; III- estar quite com as 

obrigações militares e eleitorais; IV- gozar de boa saúde física e mental, comprovada 

mediante exame médico; V- ter atendido a outras condições prescritas em lei 

(TAPEJARA, 2001, p2). 

 

Conclui-se que conforme os editais de concursos, faz-se necessário a aprovação em 

prova escrita para tronar-se um servidor público, e ser nomeado ao cargo que se inscreveu. 

Após aprovação dos processos antes citados, o servidor deverá estar em constante atualização 
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de seus conhecimentos, para que consiga executar eficazmente as funções que a ele foi 

deliberada. 

 

2.4 ABSENTEÍSMO 

Segundo Chiavenato (2014, p.81) absenteísmo é ter funcionários nem sempre significa 

tê-los trabalhando durante todos os momentos do horário de trabalho. As ausências dos 

empregados ao trabalho provocam certas distorções quando se referem ao volume e à 

disponibilidade da força de trabalho. Ausências são faltas ou atrasos ao trabalho. O 

absenteísmo é sua principal consequência e seu oposto é a presença. Refere-se a quanto tempo 

o funcionário está disponível para o trabalho. 

Portanto, absenteísmo ou absentismo é a frequência ou duração do tempo perdido de 

trabalho, constitui a soma dos períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do 

trabalho, seja por falta, atraso. 

Abaixo a fórmula do índice de absenteísmo do Bureau of National Affairs (BNA): 

 

Quadro 3: Fórmula do Índice de Absenteísmo 

Índice de Absenteísmo = 

Nº de Pessoas / Dias de Trabalho Perdidos por Ausência no Mês 

Nº Médio de Empregados x Nº de Dias de Trabalho no Mês 

Fonte: Chiavenato (2014,p.81)  

 

Para Chiavenato (2014, p.138-139) o absenteísmo ou a fuga é uma atitude de defesa 

para fugir de um ambiente de trabalho desagradável e insatisfatório e que pode manifestar-se 

pela ausência física ou não física. A ausência física significa não ir ao trabalho, enquanto a 

ausência não física pode significar a não preocupação com o trabalho, com os colegas ou com 

a organização: a pessoa está fisicamente presente ao trabalho, mas não mentalmente. Sendo 

assim, se torna um colaborador improdutivo, com tempo de ociosidade gerando custo a 

organização, pois em certo momento outra pessoa terá que cumprir sua tarefa. 

Para a Organização Internacional do Trabalho o absenteísmo é a falta ao trabalho por 

parte de um empregado e o absenteísmo por doença é o período de ausência laboral atribuída 

a uma incapacidade do indivíduo, contabilizado o período de duração da licença médica.  

O absenteísmo por doença inclui todas as ausências por doença, acidente ou 

procedimento médico justificado com licença médica. Outros tipos de absenteísmo são: o 

absenteísmo voluntário (ausência no trabalho por razões particulares, não justificadas); 
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absenteísmo legal (faltas ao serviço amparadas por gestação, nojo, gala, doação de sangue e 

serviço militar) e absenteísmo compulsório (impedimento ao trabalho devido à suspensão 

imposta pelo patrão, por prisão ou outro impedimento que não permita ao trabalhador chegar 

ao local de trabalho) (OENNING et al, 2014, p.104).  

Segundo Marras (2000) pelo absenteísmo reconhece-se o montante de faltas no 

trabalho, bem como atrasos e saídas antecipadas acontecidas durante um determinado período. 

É gerenciado por um índice que leva o seu nome: Índice de Absenteísmo. Seu papel é o de 

subsidiar análises de variações e tendências de horas perdidas de trabalho. 

Conforme comenta Spector (2003, p.268) a ausência, o não-comparecimento do 

funcionário, quando esperado, pode ser um problema grave as organizações. Muitos trabalhos 

exigem a presença de alguém, mesmo quando a pessoa normalmente responsável pelas tarefas 

não está presente.  

A ausência exige que as organizações contratem mais pessoas do que o necessário 

para estarem disponíveis diariamente ou tenham substitutos à disposição. Enquanto a ideia de 

professores substitutos é familiar para todas as pessoas, em muitas outras organizações os 

substitutos são outros funcionários que podem ser convocados a trabalhar um turno extra, 

geralmente com um salário adicional mais alto. 

 

2.4.1 Classificação do Absenteísmo 

De acordo Quick e Lapertosa (apud Guimarães et al 2016) o absenteísmo é 

classificado da seguinte forma: 

 

a) Absenteísmo voluntário: ausência no trabalho por razões particulares, não 

justificadas por doença e sem amparo legal; 

b) Absenteísmo por doença: inclui todas as ausências por doença ou por 

procedimentos médico, excetuam-se os infortúnios profissionais; 

c) Absenteísmo por patologia profissional: ausência por acidentes de trabalho ou 

doença profissional; 

d) Absenteísmo legal: faltas no serviço amparadas por leis, tais como: gestação, 

nojo, gala, doação de sangue e serviço militar; 

e) Absenteísmo compulsório: impedimento ao trabalho devido à suspensão imposta 

pelo patrão, por prisão ou outro impedimento que não permita ao trabalhador chegar 

ao local de trabalho. (GUIMARAES et al, 2016, p. 18) 

 

Conclui-se que o absenteísmo pode estar relacionado a vários fatores que podem 

impedir o funcionário de se fazer presente em sua jornada de trabalho, tanto motivos pessoais, 

de saúde, entre outros. Alguns dos motivos são de responsabilidades do funcionário, outros 

podem estar ligados ao clima organizacional. 
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2.4.2 Causas e Consequências 

Segundo Chiavenato (2014) as causas e consequências estudadas por pesquisas 

mostram que absenteísmo é afetado pela capacidade profissional das pessoas e pela sua 

motivação para o trabalho, além de fatores internos e externos ao trabalho. A capacidade de 

assiduidade ao trabalho pode ser reduzida por barreiras à presença, como doenças, acidentes, 

responsabilidades familiares e particulares e problemas de transportes para o local de trabalho. 

A motivação pela assiduidade é afetada pelas práticas organizacionais (como 

recompensa à assiduidade e punições ao absenteísmo), pela cultura de ausência (quando faltas 

ou atrasos são considerados aceitáveis ou inaceitáveis) e atitudes, valores e objetivos dos 

funcionários. 

 
O elevado custo do absenteísmo: o volume e a duração das ausências estão muito 

relacionados com a satisfação no trabalho. Os programas de controle de ausências 

devem focalizar as causas do absenteísmo. [...] A gestão do problema de ausências 

traz retornos indiscutíveis. (CHIAVENATO, 2014 p.82) 

 

Para Spector (2003) a principal abordagem para a compreensão de por que a ausência 

ocorre tem sido focalizada no abandono como resposta a trabalhos ou condições de trabalho 

insatisfatório. Ausência e satisfação no trabalho estão relacionadas, mas as pesquisas 

encontraram uma pequena correlação entre eles. Variáveis individuais como gênero, idade ou 

atitudes no trabalho demonstraram uma pequena correlação ou correlação incoerente com a 

ausência. 

Algumas consequências do absenteísmo levam a redução da produtividade, pois o 

serviço fica em aberto aguardando um substituto, gerando um custo ou até a um fator 

estressante, por receber a tarefa extra para poder cumprir a necessidade da prestação do 

serviço aguardado pela população.  

 

2.5 REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Conforme a Constituição Federal (1988) traz em seu Art.37 “A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também ao seguinte”.  

 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 

da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
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complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalva as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 

vez, por igual período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 

aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se 

apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. (BRASIL,1988) 

 

No art.39. A União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho 

de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 

pelos respectivos Poderes. 

 

§1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará: 

I - A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; 

II - Os requisitos para a investidura; 

III - As peculiaridades dos cargos.(BRASIL,1988). 

 

Todo servidor público é regido pela Lei Nº 2410, que dispõe do Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do Município de Tapejara, onde consta suas normas, direitos, deveres, o 

regime de trabalho, as remunerações, vantagens, adicionais, licenças. 

Abaixo as licenças concedidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo conforme o 

Art.102: 

 
Por motivo de doença em pessoa da família; do cônjuge, pai, mãe, filho ou enteado, 

e de irmão. A licença será remunerada até quinze dias, após terá descontos conforme 

consta no Art.103: I- 1/3 quando exceder a quinze dias e até 30 dias; II- de 2/3 

quando exceder a 30 dias e até 60 dias; III- sem remuneração a partir do sexagésimo 

primeiro dia e até o máximo de dois anos.  

Licença para serviço militar, sem remuneração e será concedida através de 

documentação oficial que comprove. 

Licença para concorrer a cargo eletivo, licença remunerada até o dia seguinte do 

pleito. O servidor que exercer cargo de direção, chefia, fiscalização, será exonerado, 

a partir do dia do registro a candidatura. 

Licença para tratar de interesses particulares, será concedido pelo prazo de até dois 

anos, sem remuneração. 

Licença para desempenho de mandato classista, mandato em confederação, 

federação ou sindicato, sem remuneração e somente para cargo de 

direção.(TAPEJARA,2001,p.21). 

 

O servidor efetivo pode ser cedido a outro órgão por afastamento para entidades dos 

Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, sem ônus para o Município, conforme as 

hipóteses do Art.108 do Regime Jurídico: 
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 I - para exercício de função de confiança; II- em caso previstos em leis específicas; 

e III- para cumprimento de convênio (TAPEJARA, 2001,p.21). 

 

O servidor efetivo poderá se ausentar do serviço, sem prejuízo aos vencimentos pelos 

motivos de concessões, previsto no art.109 e 112 que são: 

 

- por um dia,em cada doze meses de trabalho, para doação de sangue; 

- até dois dias, para alistar como eleitor; 

- até dois consecutivos, por motivo de falecimento de avô ou avó; 

- até cinco dias consecutivos, por motivos de: a) casamento; b) falecimento do 

cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 

sogra ou sogro; c) nascimento do filho para pai, a contar da data do evento; d) nos 

casos de adoção, para pai adotante, a contar da data do evento (TAPEJARA, 

2001,p.23). 

 

E os afastamentos em virtude de: 

 

I - férias; II - exercício de cargos de comissão, no Município; III - convocação para 

serviço militar; IV - júri e outros serviços obrigatórios por lei; V - licença: a) à 

gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento de saúde, inclusive por 

acidente em serviço ou moléstia profissional; e c) para tratamento de saúde de 

pessoa da família quando remunerada. (TAPEJARA, 2001, p.24). 

 

Conclui-se que as licenças e concessões concedidas aos servidores efetivos do 

Município de Tapejara que estão previstas no regime jurídico dos mesmos. Muitas licenças 

como as citadas acima são remuneradas mesmo com afastamentos a longo prazo, com isso, 

torna onerosa a folha de pagamento do Município, o que pode acabar suprimindo verbas para 

outros investimentos. 

 

2.6 CARGOS E SALÁRIOS  

Neste item serão apresentados os conceitos de cargos e salários, baseados na 

concepção de alguns autores e conforme a legislação municipal. 

Na concepção de Chiavenato salário é: 

 

O salário é uma contraprestação pelo trabalho de uma pessoa na organização. Em 

troca do dinheiro – elemento simbólico e cambial -, a pessoa empenha a parte de si 

mesma, de seu esforço e de sua vida, comprometendo-se a uma atividade cotidiana e 

a um padrão de desempenho na organização. (CHIAVENATO, 2014, p.244) 

 

Ainda Chiavenato aborta que para a organização o salário representa, a um só tempo, 

um custo e um investimento. Custo porque o salário reflete no preço do produto ou serviço 
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final. Investimento porque representa a aplicação de dinheiro em um fator de produção – o 

trabalho – como um meio de agregar valor e obter um retorno no curto e médio prazo. 

Diferente das organizações privadas no setor público a palavra usada para definir 

salários é chamada de vencimento. 

Conforme descreve o art.63 do Regimento, vencimento é a retribuição paga ao 

servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em lei (TAPEJARA, 

2001, p.12). 

Segundo Marras (2000, p.97) cargo é o processo de sintetização das informações 

recebidas e prospectadas no passo anterior de análise das funções, padronizando o registro dos 

dados de maneira a permitir um rápido e fácil acesso aos contornos de cada um dos cargos da 

empresa. 

Para Chiavenato (2010, p.2018), analisar um cargo significa detalhar o que o cargo 

exige do seu ocupante em termo de conhecimento, habilidade e capacidades para que possa 

desempenhá-lo adequadamente. 

Ainda, Marras (2000) cargos é registrar o universo de tarefas, a descrição registra a 

análise dos diversos requisitos exigidos pelo cargo, como: escolaridade, experiência, 

responsabilidades, condições de trabalho, complexidades das tarefas, conhecimentos e etc. 

Segundo a Lei Nº 3433 de 07 de dezembro de 2010, consolida o quadro de cargo, 

funções Públicas e planos de carreira de servidores do município de Tapejara e dá outras 

providencias, explica em seu Capítulo I: 

 

Art.1º o servidor público centralizado no executivo municipal é integrado pelos 

seguintes quadros: I- quadro de cargos de provimento efetivo; II- quadro dos cargos 

em comissão e funções gratificadas. 

Art.2º para efeitos desta Lei, considera-se: I- cargo, o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de 

criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária 

padroniza; II- categoria funcional, o agrupamento de cargos da mesma 

denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, construídas de padrões e 

classe; III- carreira, o conjunto de cargo de provimento efetivo, para os quais os 

servidores poderão acender através das classes mediante promoção; IV- padrão, a 

identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional; V- classe, a 

graduação de retribuição pecuniária dentro da categoria funcional, constituindo a 

linha de promoção; VI- promoção, a passagem do servidor de uma determinada 

classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.(TAPEJARA, 

2010, p.1). 

 

Cabe ressaltar o parágrafo único do art.25 da lei citada a cima, excetuam-se do 

disposto deste artigo os cargos do Magistério Público Municipal que terão Quadro 
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Específicos, instruído pela Lei Municipal nº 2528/2002 e alterações, e os Empregos Públicos 

criados pela Lei Municipal nº2929/2006 e alterações. 

Observa-se que todos servidores que estão prestando suas atividades após cumprir 

seus deveres pelos quais são responsáveis adquirem o direito ao recebimento de uma 

remuneração mensal pela prestação do serviço dentro da instituição. Ressalta-se também que 

dentro desta mesma instituição pode haver um plano de cargos, onde o servidor atingindo as 

especificações necessárias poderá ser promovido de função. 

 

2.7 PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

TAPEJARA 

Conforme a Lei nº4196/18 estabelece-se o Plano de Carreira do Magistério Público do 

Município de Tapejara, descreve em seu art.1ºe 2º: 

 

Art.1ºEstá lei estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de 

Tapejara, cria o respectivo quadro de cargos, dispõe sobre o regime de trabalho e 

plano de pagamento dos profissionais do magistério, em consonância com os 

princípios básicos da Lei Federal nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei do Piso 

nº11.378 e demais disposições da legislação vigente. 

Art.2º O regime jurídico dos profissionais do magistério é o estatutário, em 

conformidade com o disciplinado pela Lei Municipal.(TAPEJARA, 2018, p.1). 

 

Conforme o plano de carreira em seu capítulo II, o mesmo aborda os princípios 

básicos que são citados em seu art.3º: 

 

I. Formação Profissional: condição essencial que habilita para o exercício do 

magistério, através da comprovação de títulos específicos;  

II. Valorização Profissional: condições de trabalho compatíveis com a dignidade da 

profissão e com o aperfeiçoamento profissional continuado; 

III. Piso salarial profissional definido por lei específica; 

IV. Progressão funcional na carreira, mediante promoção baseada no tempo de serviço e 

merecimento; 

V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de 

trabalho.(TAPEJARA, 2018, p.1). 

 

Observa-se que o magistério público tem regime próprio, porém com todos seus 

direitos assegurados pela lei federal. Todo profissional dessa área deve estar em constante 

atualização de conhecimento como por exemplo, a educação continuada, fazendo assim com 

que sejam promovidos de classe por merecimento próprio.  
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para desenvolver o estudo 

proposto, com a descrição da pesquisa e as técnicas usadas para coleta e análise de dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo do presente trabalho caracterizou quanto aos seus objetivos como um modelo 

de pesquisa descritiva, pois tem como principal objetivo as principais características de 

determinada população ou fenômeno. 

Segundo Cervo (2002, p.66) a pesquisa descritiva busca conhecer as diversas situações 

e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 

comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e 

comunidades mais complexas. 

Define-se a caracterização por descritiva, pois se estuda os motivos que levam os 

servidores efetivos a ausentarem-se de seu trabalho, por qual motivo ocorrem seus 

afastamentos e quanto aos seus objetivos como um modelo de pesquisa exploratória, pois tem 

como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando mais explícito, 

visível. Segundo Gil (2010, p27) é flexível, pois interessa considerar os mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. A coleta pode ocorrer de diversas maneiras. 

Quanto a natureza dos objetivos da pesquisa caracteriza como teórica. Segundo 

Martins (2009, p27) o objetivo da teoria é o da reconstrução conceitual das estruturas 

objetivas dos fenômenos, a fim de compreendê-los e explicá-los. Dentro do contexto da 

pesquisa, as teorias orientam a busca dos fatos, estabelecem critérios para a observação, 

selecionando o que deve ser observado como pertinente para testar hipóteses e buscar 

respostas às questões de uma pesquisa. 

 

Uma teoria é um conjunto de constructos (conceitos), definições e proposições 

relacionadas entre si, que apresentam uma visão sistemática de fenômenos 

especificando relações entre variáveis, com a finalidade de explicar e prever 

fenômenos da realidade. (MARTINS,2009,p.28) 

 

Em seu objetivo a teoria mostra o que é, como de fato é, o por que, não fazendo 

apenas suposições. Direcionando a uma explicação, entendimento do fato, um estudo. 

Quanto a abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa. A pesquisa qualitativa na 

concepção de Diehl (2004) descreve a complexidade do problema determinado e as variáveis, 
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contribui com o processo de mudança de grupo, e possibilita com profundidade o 

entendimento de particularidade do comportamento dos indivíduos. 

A pesquisa tem por objetivo relatar dados e mensurar de uma determinada população 

específica, por ser qualitativa tratará o motivo dos afastamentos. Segundo Fachin (2006,p.82) 

as variáveis qualitativas são definidas por meio de uma descrição analítica, e não medidas ou 

contadas. Convém mencionar que os atributos são aspectos qualitativos nas variáveis da 

pesquisa, e em sua descrição não se utilizam números. 

Conforme Fachin (2006, p.45) estudo de caso é caracterizado por um estudo intensivo. 

No método do estudo de caso, leva-se em consideração, principalmente, a compreensão, como 

um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do caso são investigados. Quando o 

estudo é intensivo, podem até aparecer relações que, de outra forma, não seriam descobertas. 

Segundo Gil (2010, p.37) estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

pouco objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. 

Ainda na concepção de Gil (2010), nas ciências biomédicas o estudo costuma ser 

utilizado tanto como estudo-piloto para esclarecimento do campo da pesquisa em seus 

múltiplos aspectos para a descrição de síndromes raras. Seus resultados, de modo geral, são 

apresentados em abertos, ou seja, nas condições de hipóteses, não de conclusões. 

Segundo Fachin (2006, p.146) a pesquisa documental corresponde a toda a informação 

coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada. Ela consiste na coleta, classificação, 

seleção difusa e utilização de toda a espécie de informações, compreendendo também as 

técnicas e os métodos que facilitam a sua busca e a sua identificação. 

Para Fachin (2006, p.122) entende-se por levantamento bibliográfico todas as obras 

escritas, bem como a matéria constituída por dados primários ou secundários que possam ser 

utilizados pelo pesquisador ou simplesmente pelo leitor. Uma das etapas da pesquisa 

bibliográfica é o levantamento dos livros, periódicos e demais materiais de origem escrita que 

servem como fonte de estudo ou leitura. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

Segundo Diehl, o universo da pesquisa é: 

 

Um conjunto de elementos passiveis de serem mensurados com respeito às variáveis 

que se pretende levantar. A população pode ser formada por pessoas, famílias, 
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empresas, ou qualquer tipo de elemento, conforme o objetivo da pesquisa. 

(DIEHL,2004 p.64) 

 

O universo da pesquisa deste estudo refere-se aos 389 servidores efetivos na Prefeitura 

de Tapejara-RS no ano de 2018, divididos em 09 secretarias, onde alguns efetuam seus 

trabalhos em sua sede que localiza-se fora do centro administrativo municipal, como saúde 

que os servidores ficam nos postos dos respectivos bairros, os servidores das obras que ficam 

no parte de máquinas, os professores nas escolas, creches, indiferente do local de trabalho 

todos os servidores efetivos possuem controle de jornada diária, que são controlados pelo 

departamento pessoal. 

A primeira administração pública de Tapejara foi no ano de 1956. Desde então a 

Prefeitura Municipal vem se desenvolvendo junto com o município. Nos dias atuais, o centro 

administrativo fica localizado na Rua do Comércio, um prédio amplo, espaçoso e moderno 

para atender as necessidades da comunidade tapejarense. O modelo de atendimento se dá por 

meio de secretarias integradas no mesmo espaço físico é uma forma de garantir ao cidadão 

economia de tempo e conforto no atendimento. 

O universo da pesquisa deste estudo refere-se aos 389 servidores efetivos na Prefeitura 

de Tapejara-RS no ano de 2018, divididos em 09 secretarias, onde alguns efetuam seus 

trabalhos em sua sede que localiza-se fora do centro administrativo municipal, como saúde 

que os servidores ficam nos postos dos respectivos bairros, os servidores das obras que ficam 

no parte de máquinas, os professores nas escolas, creches, indiferente do local de trabalho 

todos os servidores efetivos possuem controle de jornada diária, que são controlados pelo 

departamento pessoal. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Segundo Fachin (2006, p.155) a coleta de dados deve ser efetuada diretamente na 

fonte de informações, com o objeto de estudo, ou seja, diretamente com o indivíduo sobre o 

qual recaiu a amostragem, seja uma universidade, estabelecimento comercial, residência, 

fábrica, hospital, empresa, agricultura. 

A coleta de dados deu-se da seguinte maneira, quando a ideia do tema foi formada, 

questionou-se pessoalmente a responsável do departamento pessoal se forneceriam dados para 

a pesquisa, foi solicitado realizar protocolo a administração para solicitação e autorização da 

entrega de dados pelo departamento pessoal, como número de faltas, afastamentos, atestados, 

dos servidores efetivos do município.   
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Em sequência a responsável do departamento pessoal enviou via e-mail uma planilha 

com dados de afastamento por atestados, com total de dias, gênero e cargos. 

Foram enviados check list com 30 ocorrências para responder, contendo os possíveis 

motivos de afastamentos, sendo respondido um com total geral e separado por secretaria. 

Além de informações recebidas via e-mail, tive um encontro pessoalmente para maiores 

esclarecimentos. Outros dados como índices de gêneros de servidores, valores de piso base de 

professor, questionamento e resposta foi via e-mail. 

A secretarias do Município de Tapejara passaram por um cheque list com 30 

ocorrências, sendo elas: 

• Greve: Aplica-se quando um grupo de servidores, sendo setorizado ou total decide 

paralisar temporariamente suas atividades em benefícios a prol de seus direitos, sendo eles 

trabalhistas ou humanitários. 

• Licença para tratamento de saúde: Aplica-se quando um servidor precisa se 

ausentar para tratar de sua saúde. 

• Folga Justificada: Aplica-se quando um servidor adquire o direito de gozar de folga 

por conta de compensação de jornada ou outro motivo. 

• Outro Motivo Não Previsto: Aplica-se quando um servidor, ausenta-se de seu 

serviço por motivo não citado pela entidade. 

• Abono, Reconsideração, Borrão ou Rasura: Aplica-se quando o servidor por 

descuido deixou de registar corretamente sua jornada de trabalho. 

• Paralisação: Aplica-se quando um servidor ou mais, decide durante o seu 

expediente paralisar de forma moderada seu serviço em prol de algum pedido feito pelo 

mesmo. 

• Falta ao serviço: Aplica-se quando um servidor não comparece as suas atividades 

sem justificativa. 

• Licença para tratar de interesse particular: Aplica-se quando um servidor se ausenta 

de suas atividades por horas ou expediente integral para tratar de interesses particulares fora 

da entidade. 

• Licença por acidente em serviço: Aplica-se quando um servidor sofre um acidente 

de trabalho durante a execução de suas tarefas. 

• Licença para atividade política: Aplica-se quando um servidor se afasta de seu 

cargo para exercer/concorrer a atividade política. 
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• Licença por motivo de doença em pessoa da família: Aplica-se quando um servidor, 

precisa se ausentar de suas atividades para acompanhar familiar a consultas, exames e demais 

procedimentos médicos. 

• Licença Gestante: Aplica-se à servidora que durante a gestação ou após o parto, 

adquire o benefício de ausentar-se de suas atividades em prol de sua saúde e de seu 

descendente. 

• Falecimento: Aplica-se quando um servidor deixa de comparecer as suas atividades 

por motivo de perda de um ente querido durante o período de 5 dias quando forem eles seus 

ascendentes ou descendentes. 

• Afastamento de até um dia para consulta ou tratamento de saúde: Aplica-se quando 

um servidor necessita de um dia fora de suas atividades para tratar de sua saúde. 

• Afastamento de até dois dias para acompanhar parente em tratamento de saúde. 

Aplica-se quando um servidor, não comparece a suas atividades por estar sendo 

acompanhante em tratamento de saúde de algum ascendente ou descendente. 

• Suspensão Preventiva: Aplica-se quando um servidor, se nega ao cumprimento de 

uma norma interna ou desrespeito aos seus colegas e superiores. 

• Licença por motivo de afastamento cônjuge/companheiro: Aplica-se quando um 

servidor, não comparece a suas atividades para acompanhar seu cônjuge ou companheiro por 

motivos particulares não justificados. 

• Ausência de marcação, borrão ou rasura no cartão: Aplica-se quando um servidor 

por descuido ou intencional deixa de bater seu cartão ponto, rasura ou borra o mesmo, 

deixando-o inelegível e incorreto para fechamento mensal. 

• Licença paternidade: Aplica-se quando o servidor em condição de pai, adquire o 

direito de ausentar-se de 5 dias consecutivos de suas tarefas diárias por nascimento do filho. 

• Convocação a Justiça: Aplica-se quando um servidor é convocado judicialmente 

para prestar depoimento ou esclarecimento perante a lei. 

• Afastamento para exercício de mandato eletivo prefeito: Aplica-se quando um 

servidor, candidata-se ao cargo de prefeito. 

• Casamento 5 dias consecutivos: Aplica-se a um servidor resolve unir-se 

matrimonialmente adquirindo o benefício de gozar de 5 dias consecutivos afastado de suas 

tarefas. 

• Doação de sangue: Aplica-se a um servidor, livre de descontos em sua folha de 

pagamento, de forma voluntária decide doar sangue em prol da saúde do próximo. 
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• Licença adoção ou guarda judicial: Aplica-se quando um servidor, precisa afastar-

se de suas atividades para resolver de forma judicial ações referentes a adoção ou guarda de 

um menor.  

• Suspensão formalizada em processo: Aplica-se a um servidor quando se é 

instaurado um processo administrativo, onde o mesmo pode ser afastado como punição. 

• Suspensão disciplinar: Aplica-se quando um servidor se nega de cumprir com seus 

deveres como servidor, ou descumpre normas internas de trabalho e comportamento. 

• Descanso amamentação após os 6 meses: Aplica-se a servidora que retornou de 

uma licença maternidade, mas ainda precisa de um tempo diário para amamentação de seu 

descendente em horário de seu expediente. 

• Licença para desempenho de mandato classista: Aplica-se a um servidor, após 

eleito por uma classe de trabalhadores, precisa afastar-se de suas atividades para cumprir com 

os deveres que assumiu. 

• Licença especial aposentadoria: Aplica-se para o servidor que cumpriu com seu 

tempo de contribuição e adquire ao direito de aposentar-se. 

• Atestado médico não homologado: Aplica-se ao servidor que por motivo de saúde 

ausentou-se de suas atividades e como comprovação apresenta atestado recebido pelo médico 

em consultório ou ambulatórios. 

 

3.4 ANÁLISES DOS DADOS 

Após a coleta de dados, os mesmos foram separados por secretarias, dividindo os 

servidores nestas e seus motivos de afastamentos. Utilizou-se programa informatizado para as 

análises e apresentou-se qual o índice e motivo principal de afastamentos. Posteriormente, os 

resultados serão entregues a administração. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados das pesquisas foram obtidos através de um Check list conforme citado 

anteriormente. Os mesmos serão demonstrados por um quadro com o total de dias ausentes no 

ano de 2018, após será desmembrado em quadros por secretarias onde serão elencados os 

motivos com maior índice de afastamentos. 

 

Quadro 4: Chek list aplicado com resultados por dias em todas as Secretarias 

ABSENTEÍSMO POR NATUREZA DA AUSÊNCIA (OCORRÊNCIA) POR DIA 

OCORRÊNCIA 

TOTAL DE 

DIAS DE 

AUSÊNCIA 

% DE DIAS 

AUSENTES 

ANO 

COMERCIAL 

360 DIAS 

% DE DIAS 

AUSENTES ANO 

TRABALHADO 

246 DIAS 

Greve 0 0,00% 0,00% 

Licença para Tratamento de Saúde 1783 1,27% 1,86% 

Folga Justificada 158 0,11% 0,17% 

Outro Motivo não Previsto 0 0,00% 0,00% 

Abono, Reconsideração, Borrão ou Rasura 0 0,00% 0,00% 

Paralisação 0 0,00% 0,00% 

Falta ao Serviço 227 0,16% 0,24% 

Licença para Tratar de Interesse Particular 1095 0,78% 1,14% 

Licença por Acidente em Serviço 180 0,13% 0,19% 

Licença para Atividade Política 0 0,00% 0,00% 

Licença por Motivo de Doença em Pessoa da 

Família 
652 0,47% 0,68% 

Licença Gestante 2880 2,06% 3,01% 

Falecimento (cônjuge, pais, irmãos, filhos) 5 dias 110 0,08% 0,11% 

Afastamento até um dia para Consulta ou 

Tratamento de Saúde 
802 0,57% 0,84% 

Afastamento até dois dias para Acompanhar 

Parente em Tratamento de Saúde 
354 0,25% 0,37% 

Suspensão Preventiva 0 0,00% 0,00% 

Licença por Motivo de Afastamento Cônjuge/ 

Companheiro 
0 0,00% 0,00% 

Ausência de Marcação, borrão ou rasura no cartão 0 0,00% 0,00% 

Licença paternidade - 5 dias Consecutivos 10 0,01% 0,01% 

Convocação da Justiça 3 0,00% 0,00% 

Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo 

para Prefeito 
0 0,00% 0,00% 

Casamento - 5 dias Consecutivos 15 0,01% 0,02% 

Doação Voluntária de Sangue - um dia 7 0,00% 0,01% 

Licença Adoção ou Guarda Judicial 90 0,06% 0,09% 

Suspensão Formalizada em Processo 0 0,00% 0,00% 

Suspensão Disciplinar 30 0,02% 0,03% 

Descanso Amamentação - Após 6 meses 0 0,00% 0,00% 

Licença para Desempenho de Mandato Classista 0 0,00% 0,00% 

Licença Especial - Aposentadoria 0 0,00% 0,00% 

Atestado Médico não Homologado 0 0,00% 0,00% 

Total 8396 6,00% 8,77% 

Fonte: Adaptado pela autora de Oliveira, Gustavo Guimarães Avelar et al (2007) 
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Analisando-se o check list, e elencando os cinco principais motivos do absenteísmo, 

conclui-se que o principal motivo de afastamento dos servidores é Licença Maternidade, 

tendo em vista que o período de abono tem somatório de 180 dias por servidora, em segundo 

lugar com mais dias de afastamentos ficou Licença para tratamento de saúde, em terceiro 

lugar ficou elencado o motivo Licença para tratar de assuntos particulares, completando os 

cinco principais motivos temos Afastamento de até um dia para consulta ou tratamento de 

saúde e Licença por motivo de doença em pessoa da família. 

 

Gráfico 1: Demonstração do Total de Dias de Ausência 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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De acordo com o gráfico 01 em complemento ao quadro do cheklist elencando os 

cinco principais motivos do absenteísmo, conclui-se que o principal motivo do absenteísmo 

na Prefeitura Municipal de Tapejara foi Licença Gestante com o montante de 2.880 dias no 

ano de 2018, seguido de Licença para tratamento de saúde com total de 1.783 dias, após 

elencado como o terceiro motivo com mais dias de ausência ficou Licença para tratar de 

assuntos particulares com total de 1.095 dias. O motivo Afastamento de até um dia para 

tratamento de saúde ou consulta ficou em quarto lugar com mais totais de dias de ausência 

com montante de 802 dias e em quinto lugar com mais dias ausentes ficou o motivo de 

Licença por motivo de doença em pessoa da família.  

 

Gráfico 2: Demonstração do Total de Dias de Ausência  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Observando o gráfico 02 conclui-se que o afastamento por Licença Gestante 

representa 34,30% dos motivos dos afastamentos, em sequência o afastamento Licença para 

tratamento de saúde representando 21,24%, após temos a Licença para tratar de interesse 
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particular representando 13,04% e os demais motivos com representatividade menores e as 

licenças não citadas no gráfico não possuíram afastamentos. 

 

Gráfico 3: Dias Ausentes pelo Ano Comercial em Percentual – 360 dias  
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Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Procurou-se evidenciar no gráfico 03 por porcentagem de dias ausentes por ano 

comercial, o que o mesmo significa ter 360 dias por conta que consideram todos os meses 

igualmente com o período de 30 dias cada.  

Sendo o gráfico acima calculado da seguinte forma: Total de dias de ausência / 

Número total de servidores / 360 dias. 
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Os resultados demonstram que o principal motivo do absenteísmo elencado como 

Licença Gestante gerou o total de 2,06 % de dias de ausência. Seguido de Licença para 

tratamento de saúde com o total de 1,27 %, em terceiro lugar Licença para tratar de interesse 

particular com total de 0,78%. Em quarto lugar ficou Afastamento de até um dia para 

Consulta ou Tratamento de Saúde com 0,57 % e em quinto elencou-se Licença por Motivo de 

Doença em Pessoa da Família com 0,47% representativos do ano comercial em análise. 

 

Gráfico 4: Dias Ausentes pelo Ano Trabalhado em Percentual – 246 dias 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Procurou evidenciar em um gráfico por porcentagem de dias ausentes no ano 

trabalhado, cujo esse ano trabalhado nada mais é que a contagem corrida de dias úteis em que 

servidores estiveram em serviço, diminuindo os dias de pontos facultativos, que esses 

totalizaram 3 dias no ano de 2018. 

Sendo o gráfico 4 calculado da seguinte forma: Total de dias de ausência / Número 

total de servidores/ 246 dias. 

Após compilação dos dados, chega-se no resultado que o principal motivo do 

absenteísmo elencado como Licença Gestante gerou o total de 3,01 % de dias de ausência. 

Seguido de Licença para tratamento de saúde com o total de 1,86 %, em terceiro lugar 

Licença para tratar de interesse particular com total de 1,14%. Em quarto lugar ficou 

Afastamento de até um dia para Consulta ou Tratamento de Saúde com 0,84 % e em quinto 

elencou-se Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família com 0,68% representativos 

do ano comercial em análise. 

 

Gráfico 5: Análise entre Ano Calendário Comercial e Dias Efetivos Trabalhados 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Após análise do gráfico 5, conclui-se que a diferença entre um gráfico e outro se 

resume na fórmula aplicada, enquanto o gráfico de ausência pelo ano comercial trata-se da 

quantidade de 360 dias em comparação ao outro gráfico pelo calendário trabalhado com total 

de 246 dias. 
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A porcentagem encontrada no gráfico 5 sobre os dias ausentes no ano comercial, 

totalizou 6% no ano de 2018 e o gráfico aplicado a porcentagem sobre os dias ausentes pelo 

calendário trabalhado, chegou-se a um montante de 8,77% no ano de 2018. 

 

4.1 QUADRO DE AFASTAMENTOS POR ATESTADOS E CARGOS 

O quadro 5 demonstra o total de atestados médicos apresentado pelos servidores por 

funções, gênero e secretaria que exerceram as funções. No ano de 2018 foram apresentados 

no total 1831 atestados para justificar suas ausências. 

 

Quadro 5: Afastamento Referente ao Período de Janeiro á Dezembro de 2018 

AFASTAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2018 

CARGOS 

QUANTIDADE DE 

ATESTADOS POR 

CARGOS 

GÊNERO SECRETARIA 

Agente Administrativo 9 Mulheres Administração 

Agente Combate Endemias 43 Mulheres Saúde 

Agente Comunitária De Saúde 259 Mulheres Saúde 

Assistente Social 16 Mulheres Assistência Social 

Atendente 13 Mulheres Educação 

Aux. de Consultório 7 Mulheres Saúde 

Aux. de Enfermagem 6 Mulheres Saúde 

Aux. de Farmácia 10 Mulheres Saúde 

Aux. de Mecânico 5 Homens Obras 

Aux. de Saúde Bucal 57 Mulheres Saúde 

Aux. de Serv. Social 19 Mulheres Educação/Assistência Social 

Aux. de Serviços Médicos 8 Mulheres Saúde 

Bióloga 4 Mulheres Agricultura 

Carpinteiro 9 Homens Obras 

Cozinheira 34 Mulheres Educação/Assistência Social 

Enfermeira 34 Mulheres Saúde 

Farmacêutico 6 Fem/Mas Saúde 

Fiscal 26 Fem/Mas Administração 

Fisioterapeuta 54 Fem/Mas Saúde 

Fonoaudióloga 8 Mulheres Saúde 

Inst. Ativ. Múltiplas 11 Mulheres Assistência Social/Saúde/Educação 

Mecânico 3 Homens Obras 

Monitor de Atividade 36 Mulheres Educação 

Monitor de Creche 143 Mulheres Educação 

Motorista 89 Homens Todas 

Nutricionista 6 Mulheres Saúde/Educação 

Odontólogo 41 Fem/Mas Saúde 

Operador de Máquina 41 Homens Obras 

Operário 200 Fem/Mas Todas 

Operário Especializado 48 Homens Obras 

Pedreiro 13 Homens Obras 

Pintor 1 Homens Obras 

Psicólogo 68 Mulheres Saúde/Assistência Social/Educação 

Professor 278 Fem/Mas Educação 

Psicopedagogo 1 Mulheres Educação 

Servente 69 Mulheres Educação 

Tec. Enfermagem 78 Mulheres Saúde 
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Telefonista 9 Mulheres Administração/Saúde 

Veterinário 1 Homens Agricultura 

Vigilante 43 Fem/Mas Todas 

Visitador do PIM 25 Mulheres Saúde 

Total 1831   

Fonte: Departamento Pessoal da Prefeitura de Tapejara (2019) 

 

 Em análise dos dados obtidos pelo departamento pessoal da Prefeitura de Tapejara, 

constatou-se que seu quadro de servidores é composto por 71% de mulheres e 29% de 

homens. O quadro 5 apresenta o número de atestados por funções, gêneros e secretarias. 

 Por falta de informações não foi possível mensurar a divisão de homens e mulheres por 

cargos. 

 O gráfico 6 demonstra as funções com maior número de atestados. 

 

Gráfico 6: Afastamento por Atestado/Função 
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  Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

O gráfico 6 buscou-se demonstrar as profissões ou cargos em que mais acontecem 

ausências. Os dados foram retirados das informações repassadas pelo departamento pessoal e 

pode ser tabulado pela identificação dos cargos na planilha apresentada no quadro 5. 

Para aprofundar um pouco mais o estudo, a título de identificar como o absenteísmo 

impacta os cofres públicos, buscou-se fazer um pequeno e breve cálculo de quanto representa 

o custo. Como o objetivo do trabalho não era apresentar o custo e sim identificar as causas, 

optou-se por realizar o cálculo com o cargo de professor e utilizar apenas o salário base da 
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categoria professor. Ressalta-se que é um cálculo real, porém simplificado, apenas salário 

base versus ausência. Mesmo dentro de uma simplificação se obtém dados interessantes como 

o explicado no parágrafo abaixo. 

Analisando o gráfico acima, os professores durante o ano de 2018 apresentaram 278 

dias de atestados. Isso impacta no custo oneroso da folha de pagamento, sendo que salário 

base de professor é de R$1.806,45 mensal por 20 horas semanais, tendo um custo diário de 

R$60,22. Supondo que esses 278 dias de ausências foram somente de professores que 

recebem o piso base da categoria, o custo foi de R$16.741,16 pelas ausências.   

Em segundo lugar está a função de agente comunitária de saúde com 259 dias de 

atestados no ano, de acordo com informações passadas pelo departamento pessoal da 

Prefeitura de Tapejara, esta função é composta unicamente por mulheres. 

Em terceiro com índice alto de atestados, temos a função de Operário que é exercida 

por ambos os sexos e atuante em todas as secretarias do município. Levando em consideração 

que seu salário base é de R$1.432,43 mensal e o seu número de atestados foi de 200 dias, o 

custo dia foi de R$47,75, sendo que o seu custo total foi de R$9.550,00. As demais funções 

constam seus dados complementares no quadro número 5. 

 

4.2 RESULTADOS ENCONTRADOS POR SECRETARIAS 

Os resultados da pesquisa obtido através do check list onde foi citado 30 motivos de 

ausência, serão demonstrados por gráficos os 5 (cincos) principais motivos por secretarias. 

 

Gráfico 7: Licença Gestante 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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Através do check list, o motivo com maior índice de ausência foi elencando como 

Licença Gestante porém, cabe ressaltar que esse motivo só se torna o maior pois a cada 

licença concedida gera um montante de 180 dias de afastamentos por servidora e está Licença 

beneficiou 16 servidoras no período analisado. 

As secretarias que mais tiveram incidências deste motivo foi a Secretaria da Educação 

e a Secretaria da Saúde, ambas tiveram o somatório de 1.440 dias de ausência, resultando 

então o total de 8 licenças por secretárias. 

 

Gráfico 8: Licença para Tratamento de Saúde - Total de Dias Ausentes 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Após análise de motivos por secretarias, conclui-se que o motivo Licença para 

tratamento de saúde teve mais incidencia na Secretaria da Educação gerando o montante de 

775 dias de ausência, na Secretaria da Saúde totalizou 723 dias de ausência seguido da 

Secretaria da Habitação com 129 dias. Outras Secretarias que tiveram servidores afastados por 

este motivo foram as Secretarias de Obras e Serviços Urbanos com 112 dias, Secretaria da 

Fazenda com 27 dias de afastamentos, Secretaria da Assistencia Social com 16 dias e 

Secretaria da Indústria e Comércio com 1 dia de afastamento por Licença para tratamento de 

saúde. 
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Gráfico 9: Licença para Interesse Particular 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Nos dados obtidos para analise, observa-se que o motivo Licença para Tratar de 

Interesses Particulares classificado para tratamento unicamente de assuntos e situações 

pessoais, teve ocorrência de afastamento com mais dias na Secretaria de Obras e Serviços 

Urbanos com o total de 730 dias e na Secretaria da Educação com o total de 365 dia de 

afastamento no ano de 2018. 

 

Gráfico 10: Afastamento até um dia para Consulta ou Tratamento de saúde 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Após analise dos dados compilados, conclui-se que as Secretarias que mais tiveram 

incidência de afastamentos de até um dia para consulta ou tratamento de saúde, foi a 

Secretaria da Educação com o total de 342 afastamento, Secretaria da Saúde com 315 dias de 
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afastamento, Secretaria da Habitação com o total de 63 dias afastados, Secretaria de Obras e 

Serviços Urbamos com total de 48 dias afastados, Secretaria da Fazenda com 23 dias de 

afastamento, Secretaria de Assistencia Social com total de 11 dias de afastamento e Secretaria 

da Indústria e Comércio teve 1 afastamento referente a este motivo.  

 

Gráfico 11: Licença por Motivo de Doença na Família 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Em análise dos dados obtidos, Licença por Motivo de Doença na Família, as 

Secretarias que mais tiveram dias de afastamentos foi a Secretaria da Saúde com total de dias 

ausentes de 312, Secretaria da Educação com total de 263 dias ausentes, Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos com total de 42 dias ausentes e Secretaria da Habitação com somatório de 

35 dias de ausência. Cabe ressaltar que esse motivo se aplica quando um servidor, precisa se 

ausentar de suas atividades para acompanhar familiar a consultas, exames e demais 

procedimentos médicos. 

 

4.3 ÍNDICE DO ABSENTEÍSMO 

O índice do absenteísmo é calculado pela fórmula: total de dia ausentes / pelo 

número de servidores X números de dias trabalhado no ano X 100. Diante disso, aplicou-se a 

fórmula nos dados encontrados, e o resultado foi o seguinte: 

 

Quadro 6: Índice do Absenteísmo 

Índice de Absenteísmo = 
8396 

x 246 x 100 = 8,77% 
389 

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Chiavenato (2014,p.81) 
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Conclui-se que o índice total do absenteísmo no ano de 2018 na Prefeitura Municipal 

de Tapejara foi de 8,77%. 

 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DO ABSENTEÍSMO 

De acordo com o resultado da pesquisa, pode-se fazer a classificação do absenteísmo 

da seguinte forma, conforme demonstrado no gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Classificação do Absenteísmo 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Em análise ao gráfico 12 conclui-se  que de acordo com a classificação  com mais dias 

está o Absenteísmo por doença  com o total de 3591 dias, as quais foram as ausências por 

motivos de doenças, numa escala descrente temos o Absenteísmo Legal com 3500 dias que 

caracterizou as faltas legais amparadas em lei,  com 1095 dias o Absenteísmo Voluntário , que 

foram as ausências por motivos particulares , o Absenteísmo por patologia profissional com 

180 dias, que foram os dias de ausências por motivos de acidentes de trabalho e com um total 

de 30 dias está o Absenteísmo compulsório, referente a ausências por suspensão.  

Algumas sugestões para evitar o absenteísmo seria o município montar a junta médica 

para atendimento exclusivo aos servidores, podendo assim montar uma estratégia para 

controlar e evidenciar as causas, contribuindo para uma vida laboral satisfatória. Atuando 

dentro do centro administrativo, escolas, se deslocando até as secretárias que ficam fora do 

centro. Analisando o que se pode fazer em relação ao absenteísmo, principalmente pelo 

motivo de doença, o que está acarretando as ausências por doenças, quais são as doenças 



47 

 

predominantes, o que adoece os servidores. Verificando em primeiro momento as secretarias 

da educação e saúde que são as com maiores ausências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Absenteísmo é um assunto com bastante relevância no ramo contábil, este considera 

falta ou ausência ao trabalho por incapacidade laborativa, seja por motivo de saúde, férias, de 

interesse pessoal ou sem justificativas. No setor público o absenteísmo ganha ênfase maior 

por se tratar de um órgão em que se precisa fazer uma prestação de contas à sociedade e ao 

tribunal de contas. 

O contador atuante no setor público consegue evidenciar os fatos geradores destas 

faltas, estando ele no papel de gestor, mensuraria os motivos das ausências e estudaria uma 

maneira para reduzí-las. No entanto, o setor público em estudo, não possui uma pessoa 

específica para a realização desta função, ficando à mercê de uma ferramenta para de um 

controle contínuo nas secretarias o que diminuiria assim o índice do absenteísmo. 

A partir dos resultados obtidos, foi possível responder à questão inicial desta pesquisa: 

Identificar as causas do absenteísmo dos servidores públicos efetivos do Município de 

Tapejara no ano de 2018. 

Nota-se com base no capítulo 4, que os motivos são os mais variados. No entanto, o 

que mais apresentou afastamentos foi a Licença Maternidade com total de 2.880 dias ano. 

Porém cabe ressaltar que este motivo está em primeiro lugar por conta que a cada licença 

concedida, a mesma gera um total de 180 dias o que totalizou em 16 servidoras afastadas por 

este motivo. Outro motivo que teve alta incidência de afastamentos foi a Licença para 

tratamento de saúde com total de 1.783 dias ano, seguido de Licença para tratamento de 

Interesses Particulares com total de 1.095 dias ano, também teve grande número de 

afastamento o motivo. Até um dia para tratamento de saúde ou consulta que teve a incidência 

de um total de 802 dias de ausências no ano. Analisando os 5 motivos que mais tiveram 

ausências, em quinto lugar ficou o motivo de Licença por motivo de doença em pessoa da 

família com 652 dias no ano. 

Outra análise feita foi à comparação do ano comercial com o ano trabalhado, cujo ano 

comercial é composto de 360 dias, onde todas as ausências geraram um percentual de 6%, já o 

ano trabalhado foi composto de 246 dias e o mesmo resultou em um percentual de 8,77%. 

Após analisar da maneira citada acima, foi aplicada a fórmula absenteísmo aonde se chegou à 

porcentagem de 8,77% constatando a veracidade da análise feita pelo ano trabalhado 

composto de 246 dias. 

Os objetivos do presente estudo foram alcançados, além de identificar as causas com 

maior incidência do absenteísmo na Prefeitura de Tapejara, elencaram-se as secretarias que 

mais tiveram ocorrências e notou-se a importância do trabalho a fim de evidenciar que essas 
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ausências causam consequências como estresses no ambiente de trabalho e tornam a folha de 

pagamento mais onerosa, gerando um déficit um gasto para o município. Como ampliação de 

pesquisa sugiro que seja realizado o custo do absenteísmo mensal, para que adotem medidas 

para diminuir até mesmo solucionar as causas. 
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