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Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

INSTRUcA0 NORMATIVA N.

° 0 0

3/f2

Introduz alteracOes nos artigos 15, 15-A e 16,
e revoga 0 §4° do artigo 16 da RN no 07/08.
Revoga Os artigos 13 e 15 da IN no 02/12 deste
Tribunal.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE
GOIAS, no uso de suas atribuicOes legais e regimentals,

Considerando a necessidade de se aprimorarem a recepcao e o
controle dos atos administrativos da gestao publica municipal, concernentes
nomeacao de servidores aprovados em concurso public° ou admitidos para
contratacao por prazo determinado, descritos na Resolucao Normativa n° 0712008 e
na Instrucao Normativa n° 02/2012 deste Tribunal;

Considerando que o artigo 1°, inciso XIV da Lei Estadual
n°15.958/2007, confere a este Tribunal a competencia para editar atos
administrativos de conteudo normativo e de carater geral, na esfera de suas
atribuicOes, para o completo desempenho de controle externo, os quais deverao ser
obedecidos pelos entes fiscalizados, sob pena de responsabilidade,

RESOLVE

Art. 1° — Revogar o §4° do artigo 16 da RN 07/08.

Art. 2° - Incluir o paragrafo Cinico do artigo 15 da RN 07/08 corn a
seguinte redacao:

Paragrafo unico - Fica e_sta-betecida a formalizacao minima para os
seguintes tipos de processos:
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I) CONCURSO PUBLIC() OU PROCESSO SELETIVO POBLICO:

1. Expediente do gestor solicitando e demonstrando a autoridade
municipal competente a necessidade da realizacao do concurso pUblico ou do
processo seletivo pUblico;
2.

Autorizacao da autoridade municipal competente para a

realizacao do certame;
3. Copia do regulamento do concurso public° ou do processo
seletivo public°,
4. Copia do ato administrativo designando a comissao orgariizadora
do concurso e da banca examinadora ou, no caso de terceirizacao, o ato de
homologacao o procedimento licitatorio ou o respectivo ato de dispensa ou
inexigibilidade de licitacao, nos casos e formas previstas na Lei n. 8.666/93;
5. Copia de todo o teor do edital do concurso public° ou processo
seletivo pUblico;
6. COpia do aviso de publicacao do extrato do edital em orgao oficial
de divulgacao dos atos da Administracao local ou no DOE, bem como em jornais de
circulacao local ou de grande circulacao, e ainda comprovacao de outros meios
utilizados para ampliar a publicidade;
7. Copia da lei ou leis que criaram os cargos publicos, com
denominacao prOpria, atribuicOes especificas, regime juridic°, vencimentos fixados e
quantitativos estabelecidos;
8.

Certiclao expedida pela autoridade administrativa ou p

responsavel pelo setor de recursos humanos do municipio, certificando:
8.1. 0 quantitativo dos cargos criados, a lei ou leis que os criou
aumentou os quantitativos, bem como o nUmero de cargos vagos;

RUA 68 N° 727 - CENTRO

0 E : 216-61-60- FAX : 225-0525 -

www.tcm ,go.gov.br

P : 74055-100 - GOIAN -GO

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

00003/12

8.2. se o certame destina-se tambem ou exclusivamente a recrutar
pessoal para a reserva tecnica;
8.3. se existe ou nao concursos anteriores para cargos do novo
certame que ainda estejam dentro do prazo de validade e tenharn candidatos
aprovados classificados ou classificaveis que ainda nao foram convocados.
9. Certidao expedida pela autoridade administrativa ou pelo
responsavel pelo servico de contabilidade do municipio, certificando:
9.1. que existe autorizacao especifica para admissao de pessoal na
LDO do exercicio da deflagracao do certame.
9.1.1. que nao existe autorizacao especifica na LDO do exercicio da
deflagracao do certame, no entanto se compromete a incluir tal autorizacao na LDO
do exercicio da efetivacao das admissOes.
9.2. em relacao a Despesa Total com Pessoal do municipio, na
forma prevista nos artigos 19, III, 20, III "a" ou "b", todos da Lei Complementar n°
101/00 - LRF, referente ao m 'es de deflagracao do concurso ou processo seletivo
public°.
9.2.1. certificar o percentual da Despesa Total corn Pessoal;
9.2.2. certificar o limite prudencial da Despesa Total corn Pessoal
(95% do limite de cada Poder municipal);
9.2.3. certificar que as admissOes realizadas nos 180 ultimos dias do
mandato do Prefeito ou do Presidente da Camara nao irao aumentar a Despesa
Total de Pessoal, indicando as medidas de compensacao, sob pena de nulidade dos
atos, conforme paragrafo Onico do art. 21 da LRF;
9.3. se estiver acima desses limites, certificar as medidas que ira
implemental- para retornar aos limites, se comprometendo a autoridade
administrativa a nao efetuar as admissOes dos candidatos aprovados sem clue haja
implementado o retorno ao limite prudencial, em razao da nulidade desses atos face
ao disposto no paragrafo unico do art. 22 da LRF.

II - APOSENTADORIA:
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1. Documento inicial do processor

1.1. No caso de aposentadoria voluntaria: Requerimento do
interessado no qual se indiquem: nome, matricula, qualificacao funcional, a opcao
pela regra e a base legal pela qual deseja se aposentar.;
1.2. No caso de aposentadoria compulsoria: Comunicacao da
unidade de cadastro funcional ao titular do orgao de pessoal de que o servidor
completou o limite para aposentar-se. Deve canter nome, matricula e qualificagao
funcional do servidor, data em que o mesmo completou setenta anos de idade;
1.3. No caso de aposentadoria por invalidez: Laudo Medico, firmado
pelo junta medica oficial, no qual se indiquem: nome, matricula e qualificagao
funcional do servidor, Classificacao Internacional da Doenca (CID), especificar se a
molestia enquadra-se entre aquela especificadas em lei, ou se decorre de lesao
produzia por acidente em servigo ou doenca profissional.
2. COpia da Carteira de ldentidade do aposentado ou documento
equivalente;
3. InformagOes Cadastrais, prestadas e assinada pelo dirigente da
unidade de cadastro em que o servidor seja lotado, devendo conter:
3.1. Nome e matricula;
3.2. Qualificagao funcional (cargo, classe, padrao, nivel e
referencia);
3.3. Lotagao;
3.4. Numero do CPF;
3.5. Indicagao do sexo;
3.6. Estado civil;
3.7. Data do inicio de exercicio no orgao ou na entidade em que at
der a aposentadoria;
3.8. Forma de ingresso no cargo em que ocorrer a inativagao;
3.9. Filiacao;
3.0. Naturalidade;
(1
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3.11. Data de nascimento;
3.12. Endereco e telefone.
4. Demonstrativos de Licencas Medicas,
5. Demonstrativos de outros afastamentos;
6. Demonstrativos de Licencas-premio concedidas, gozadas e nao
gozadas;
7. Certidao emitida pelo INSS no caso tempo de contribuicao
averbado, prestado a empresa privada ou como autOnomo, se houver;
8.

Certidao comprobathria de tempo de servico/contribuicao

averbado, prestado a Uniao, Estado e Municipio, se houver;
9. Demonstrativos de tempo de servico/contribuicao que indiquem:
9.1. Nome e matricula do servidor;
9.2. Period° de atividade prestado ao orgao ou entidade a que
pertencer o servidor;
9.3. Especificar as licencas-premio nao gozadas, contadas em
dobro para efeito de aposentadoria, corn os respectivos periodos
aquisitivos;
9.4. Periodo do tempo de servico averbado;
9.5. Contagem de tempo de servico/contribuicao prestado ao orgao
ou entidade em que o servidor estava lotado na epoca da aposentadoria; do tempo
averbado, das licencas-premio contadas em dobro; das deducOes e do tempo total
liquido;
9.6. Tempo de efetivo exercicio em atividades de magisterio, quando
tratar de aposentadoria especial.
10. Copia dos 03 (tres) Ciltimos demonstrativo de gaga entn
(contracheque) emitido antes da aposentadoria;
11. Documentos emitidos por autoridade competente nos''quais
ateste o direito a percepcao de qualquer vantagem incorporadi aos prIventos,
indicando a fundamentacao legal;

Th
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12. Planilha de calculos corn a obtencao da media aritmetica simples
das maiores remuneracOes, utilizadas corno base para as contribuicOes do servidor
aos regimes de previdencia a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta
por cento) de todo o period° contributivo desde a competencia julho de 1994 ou
desde a do inicio da contribuicao, se posterior aquela, conforme Lei Federal
10.887/2004;
13. Parecer Juridic° manifestando-se sobre o merit° do beneficio de
acordo corn a legislacao municipal vigente, bem corno as normas constitucionais
aplicaveis ao caso concreto;
14.

Original ou copia autenticada do ato concessivo de

aposentadoria emitido por autoridade competente, corn a devida comprovacao de
sua publicacao.

III — PENSAO:

1. Requerimento de habilitacao do beneficiario ou seu representante
legal;
2. Copia da Carteira de Identidade do requerente;
3. Certidao de Obito do ex-servidor ou Sentenca Judicial no caso de
morte presurnida;
4. Documentos comprobatorios da condicao de beneficiario:
4.1. Certidao de Casamento;
4.2. Certidao de Nascimento dos filhos;
4.3. Provas da depend'encia econornica;
4.4. Reconhecimento de Uniao Estavel, se for o caso;
4.5. Laudo Medico, Termo de Tutela ou Curatela no caso de
beneficiario incapaz.
5. InformacOes cadastrais do ex-servidor, preparadas e assinadas
pelo dirigente da unidade de cadastro do orgao ou entidade em que tenha sido
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lotado no caso de servidor ativo, ou pela unidade que dispunha dos assentamentos
de ex-servidor aposentado;
6. Copia dos 03 (tries) Oltimos demonstrativo de pagamento ou
provento (contra-cheque) do ex-servidor;
7. Parecer Juridico manifestando-se sobre o merit° do beneficio de
acordo corn a legislacao municipal vigente, bem como as normas constitucionais
aplicaveis ao caso concreto:
8. Original ou copia autenticada do ato concessivo de pensao
emitido por autoridade competente, corn a devida comprovacao de sua publicacao.

IV - FIXAcA0 DE SUBSIDIOS:

1. Officio do Presidente da Camara encaminhando os atos de
fixacao;
2. Copia dos atos de fixacao, devidamente sancionados ou
prornulgados, se for o caso, corn prova da efetiva publicacao;
3. COpia da ata da sessao de vatacao dos projetos dos atos que
fixaram as subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios Municipals e dos
Vereadores, respectivamente.

V- REVISAO DE SUBSIDIOS

1. Oficio do Presidente da Camara encaminhando o ato que
concedeu a revisao para o Poder Legislativo, e/ou do Prefeito Municipal
encaminhando o respectivo ato do Poder Executivo;
2. COpia do ato proprio de cada Poder que concedeu a revisao, corn
prova da efetiva publicacao;
3. COpia da lei "generica" que estabeleceu a politica revisional p

ao

rnunicipio, ou seja, que fixou a data base e o indice aficial medidor da inflacao, com
prova de sua sancao e efetiva publicacao.
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4. Demonstrativo dos percentuais dos indices inflacionarios usados
na revisao.

Art. 3° - Alterar o artigo 15-A da RN 07/08, que passa a vigorar corn
a seguinte redacao:

Art.15-A. Na elaboragao dos editais de concurso pt"iblicos devera ser
respeitado o prazo minima de 15 (quinze) dias transcorriclos entre a abertura e o
encerramento das inscrigOes dos candidatos.

Art. 4° - Acrescentar, ao artigo 16, o inciso III corn a seguinte
redacao:
II 111 — A aus4ncia de envio dos referidos arquivos, corn a devida
manifestagao do Sistema de Controle Interno do Municipio pela legalidade dos atos
de admissao lastreados ern suporte documental fidedigno e confiavel sob sua
guarda ensejara responsabilizacao solidaria ao agente controlador.
consoante o disposto no paragrafo (mica do art. 70, no inciso II e no paragrafo 1° do
art. 74 da Constituicao Federal.

Art. 5° - Alterar o § 1° do artigo 16, que passa a vigorar corn a
seguinte redacao:
§ 1° - Os processos referidos neste artigo, bem como os relativos as
exoneragOes e rescisaes do contrato de trabalho, ficarao sob a guarda do sistema
de controle inferno e formalizados corn o devido suporte documental a s

relacionado, para acesso e verificagao do Tribunal, que podera requisita-los. sempre
que entender necessario:
•

I - ADMISSAO DE SERVIDO

OVADO EM CO CURSOD

POBLICO:
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'1. Copia da seguinte documentagao pessoal do servidor admitido:
1.1. CPF;
1.2. Carteira de Identidade;
1.3. Certidao de quitagao eleitoral;
1.4. Atestado de sanidade fisica e mental de acordo com o solicitado
no edital do concurso;
1.5. Comprovante de escolaridade.
2. COpia dos atos de nomeacao e posse.
3. Indicagao do numero do edital relativo ao concurso em que foi
aprovado.
4. Certidao exarada pelo organ municipal competente atestando:
4.1. Existe ncia de vaga no cargo em que ocorreu a nomeacao;
4.2. 0 dispositivo da LDO quanto a admissao de pessoal;
5. Atendimento do previsto no art. 20, III, 'a e b' da Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como da observancia do paragrafo unico do art/go 22
do mesmo Diploma.
6. Declaragao do nomeado atestando a nao acumulagao indevida
de cargos p6blicos (Art.37, XVI, CF) e a compatibilidade de horario, nos casos de
cargos acumulaveis, sob pena de responsabilizacao.
7. Comprovante de inscricao nos conselhos da categoria pro fissional
(OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros) quando a lei de criagao do cargo exigir
habilitagao especifica.
8. Manifestagao do controle interno quanto a legalidade da
admissao.
9. Declaragao do setor responsavel, atestando existencia de vaga e
de desistencia, exoneragao ou demissao, quando for o caso.

II — ADMISSASI—Dc SERVIDOR P
DETERMINADO:
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1. COpia da lei municipal que estabeleceu os casos de excepcional
interesse public°.
2.

COpia do decreto que declara a exist4ncia de excepcional

interesse public°.
3.

Copia do edital do processo seletivo simplificado, bem como a

relagao dos aprovados e a homologagao devidamente publicada no Orgao oficial.
4. Copia da seguinte clocumentagao pessoal do contratado:
4.1. CPF;
4.2. Carteira de ldentidade;
4.3. Certiclao de quitacao eleitoral;
5. 0 termo de ajuste firmado pelas partes, constando nome.
identificagao, funcao, valor total e mensal do contrato, regime juridic° e a iclotacao
orcamentaria para respaldar a despesa e a demonstragao de atendimento dos
artigos 15, 1 6 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. Declaracao no nomeado atestando a nao acumulacao indevida de
cargos publicos (Art.37, XVI, CF) e a compatibiliciade de horario, nos casos de
cargos acumulaveis, sob perm de responsabilizacao.
7. Comprovante da inscricao nos conselhos da categoria pro fissional
(OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros) quando a lei de criagao do cargo exigir.
8.

Manifestacao do controle interno quanta a legalidade da

contratagao.
9. Declaracao do setor responsavel, atestando a clesistencia do
contratado, quando for o caso.

Art. 6°

Art. 7°

—

—

Revogar os artigos 13 e 15 da IN 02/12.
(
Esta Instrucao entra em vigor na data de sua aprovacao,,

devendo seu conteudo ser consolidado ao da RN 007/2008 e da IN 02/2012, para
publicacao no site deste Tribunal (www.tcm.go.gov
/11
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Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em
Goiania,

04 ABR 2012
Presidente: Cons Maria Teresa F. Garrido.

Participantes da votacao:

rnani M. Ortega!
ons. Honor Cruvinel

ns. • ossiv ni de Olivei
ns. Virmondes Cruvinel

5 - Cons. Sebastiao Monteiro

6 — Con

Fui Presente:

Procurad

1j/14w
ancis o Ramos
de Contas.
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