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O Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, no uso 

de suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 
085/2007, 

 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º Estabelecer procedimentos ao Departamento de Recursos Humanos 
e a todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo - 
MT, das administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal de Novo Mundo – MT 
envolvidas direta ou indiretamente no assunto, quanto Administração de Recursos 
Humanos, constante do Anexo I e Procedimentos de Controle à observação da Unidade de 
Controle Interno constante do Anexo II. 

 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

 
Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 

 
 
 
 

_____________________ 
Alcielly Vitorino De Carli 

Controle Interno 
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ANEXO I 
 

Instrução Normativa SRH Nº 01/2009 Data: 23/12/2009 

Assunto:  “Administração de Recursos Humanos” 

Setor Responsável: Departamento de Recursos Humanos   

 
 

I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
E RESPONSABILIDADES: 
 
1. Finalidade: “Estabelecer os procedimentos para a Administração de Recursos 

Humanos.” 
 
2. Abrangência: Abrange o Sistema de Administração de Recursos Humanos e 
demais unidades da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, envolvidas direta ou 
indiretamente no assunto. 
 
3. Base Legal e Regulamentar:  
Lei 010/2007, dispõe sobre a Reforma Administrativa. 
Lei 004/2001, dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. 
Lei 265/2008, dispõe sobre o PCCS. 
Lei 185/2004, Estatuto do Magistério. 
 
4. Responsabilidades: 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada; orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 

 
4.2. Das Unidades Executoras:  

 Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 
ao fornecimento de informações e participação no processo de atualização; 

 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 

  Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 

 
4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
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 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

 Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles.  

 
 

II – PROCEDIMENTOS: 
 
1. ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 

 
1.1. As informações quanto às alterações na Folha de Pagamento efetuam-se somente 

através de ofícios dos Secretários Municipais, Diretores de Escolas, e quando não houver 
chefe imediato nomeado, somente com autorização e mediante C.I. do Prefeito Municipal. 

1.2. Os Ofícios e CI’s recebidos para fins de informações para a Folha de Pagamento 
devem ser arquivados individualmente e mensalmente para comprovação da solicitação de 
alterações. 

1.3. O prazo para recebimento dos ofícios com informações de alterações na folha de 
pagamento é todo dia 20 de cada mês, e que expirado o prazo, as alterações só ocorrerão 
no mês subseqüente. 

1.4. O prazo para encaminhamento da Folha de Pagamento seguida de seu Resumo, 
para o Departamento de Contabilidade, é todo dia 28 de cada mês, para fins de 
informações previdenciárias. 

1.5. A Folha de Pagamento deverá ser elaborada separadamente por Regime de 
Previdência. 

 
 
2.  ATOS DE PESSOAL: 
 
2.1. Admissão: 
2.1.1. Por Concurso Público:                          
a) Verificar a data de validade do concurso, que conforme lei específica tem validade 

por dois anos, a contar a partir da data de homologação do resultado final, prorrogáveis 
uma vez por igual período; 

b) Verificar o ato de homologação do resultado do concurso e colocação dos 
candidatos aprovados,  

c) Verificar a disponibilidade de vagas e respectivas lotações dentro das secretarias 
na estrutura administrativa; 

d) Confeccionar e publicar o Edital de Convocação, conforme as necessidades de 
recursos humanos da prefeitura; 

e) Confeccionar o ato e termo de posse de acordo com a qualificação, classificação, 
cargo, remuneração e carga horária dos aprovados constantes do Edital do Concurso;  

 
2.1.2. Para cargo em comissão: 
a) Nomear para cargo em comissão servidores em função de chefia, direção, 

consulta ou assessoramento; 
b) Verificar a disponibilidade de vagas na lei; 
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c) Verificar o cargo, remuneração e habilitação específica; 
d) Verificar se o servidor exerce outro cargo, emprego ou função pública, 

comprovar através da solicitação da declaração quanto ao não exercício de outro cargo, 
emprego ou função pública. 

 
2.1.3. Por Contrato Temporário: 
a) Realizar Processo Seletivo Simplificado para as contratações;  
b) Verificar a existência de lei municipal que autoriza a Contratação Temporária de 

excepcional interesse público, e se esta está em consonância com as normas da 
Constituição Federal (CF, art. 37, IX);  

c) Verificar a disponibilidade dos cargos, vagas e prazos estabelecidos na lei de 
contratação temporária  existente; 

d) Verificar a conformidade do cargo, remuneração e habilitação específica com a 
lei; 

e) Na contratação de ACS (Agente Comunitário de Saúde) e ACE (Agente de 
Combate às Endemias), o contrato não é de servidor temporário, e sim Contrato 
Administrativo sem prazo determinado, onde a rescisão unilateral por parte da 
Administração requer situações especificadas na Lei Complementar 008/2007.  

 
2.1.4. Em todas as admissões: 
2.1.4.1. Exigir os documentos admissionais de acordo com a complexidade da 

admissão: 
a) Fotocópia dos documentos pessoais: Carteira de Identidade, CPF, Título de 

Eleitor, Número do PIS/PASEP cadastrado, Carteira de Trabalho (se não possuir nº de 
PIS/PASEP), Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento dos Filhos 
Menores de 14 anos, para fins de cadastro do Salário-Família e dos demais dependentes, 
para fins de IRRF; 

b) Fotografia colorida 3x4 recente (Se Concurso); 
c) Carteira Nacional de Habilitação, exigida para o exercício do cargo; 
d) Comprovante de endereço residencial (Se Concurso e Contração de ACS); 
e) Comprovante de escolaridade e habilitação legal exigida para o exercício do cargo; 
f) Certificado de Reservista ou Dispensa do Serviço Militar, para os admitidos do 

sexo masculino (Se Concurso); 
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Fórum (Se Concurso); 
h) Certidão do Cartório Eleitoral, comprovando estar quite com as obrigações 
eleitorais (Se Concurso); 
i) Declaração quanto ao não exercício de outra função, cargo ou emprego público; 
j) Declaração de bens e valores que constituam patrimônio, e se casado (a), a do 
cônjuge (Se Agente Político e Concurso); 
l) Atestado médico da comprovação de Aptidão Física e Mental, e se for o caso, da 
realização de exames laboratoriais e complementares exigidos para a investidura no 
cargo; 
2.1.4.2. Efetuar o imediato cadastro dos servidores no sistema constante de todas as 

informações dispostas na documentação apresentada; 
2.1.4.3. Efetuar o cadastro físico dos servidores através da confecção de pastas 

individuais arquivadas no Departamento contendo cópia de toda a documentação 
admissional exigida; 
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2.1.4.4. Fazer o devido cadastramento dos funcionários no PASEP, caso não 
possuam o cadastro; 

2.1.4.5. Enviar uma CI (Comunicação Interna) ao Departamento responsável pela 
elaboração de Portarias e Decretos, para confecção dos atos administrativos; 

2.1.4.6. Acompanhar a publicação de todos os atos normativos dos servidores e 
manter cópia arquivada no Departamento; 

2.1.4.7. Solicitar dos servidores a abertura de conta bancária nas instituições 
financeira conveniadas com a Prefeitura para o recebimento dos vencimentos. 

 
2.2. Controles Funcionais: 
2.2.1.   Registro Funcional:   
2.2.1.1. Manter pasta individualizada dos servidores contendo todos os documentos 

admissionais e Ficha Funcional contendo informações quanto a:    
a) Qualificação completa; 
b) Cargo; 
c) Lotação; 
d) Remuneração; 
e) Anotação de todos os atos normativos que formalizam o cargo; 
f) Anotação de todos os atos normativos que formalizam a promoção funcional; 
g) Anotação de todos os atos normativos que formalizam os reajustes salariais; 
h) Anotação de todos os atos normativos que formalizam o pagamento dos 

adicionais; 
i) Anotação de todos os atos normativos que formalizam o pagamento das 

gratificações; 
j) Anotação de todos os atos normativos que penalizaram o servidor, com o devido 

controle de prazo de prescrição; 
k) Anotação de todos os atos normativos que afastaram ou licenciaram o servidor 

de suas atividades, com o devido controle de prazo de retorno. 
2.2.1.2.  As ocorrências funcionais do servidor em relação a qualquer alteração em 

sua vida funcional, serão objeto de registro em Ficha Funcional, e, se for o caso, em banco 
de dados informatizado de forma a espelhar sua atuação na entidade; 

2.2.1.3. Os documentos relacionados às ocorrências funcionais do servidor serão 
arquivados em ordem em pastas individualizadas; 

2.2.1.4. As ocorrências de Transferência de Secretaria ou Departamento, 
Remanejamento, Cedência ou Readaptação de servidor, Concessão de Licenças e 
Afastamentos, serão objeto de elaboração de ato administrativo. 

 
2.2.2. Controle de Lotação e Função: 
2.2.2.1. Realizar o efetivo controle da lotação dos servidores, garantindo a correta 

distribuição dos recursos; 
2.2.2.2. Realizar o efetivo controle das funções dos servidores, evitando e coibindo os 

desvios de funções. 
 
2.2.3. Freqüência: 
2.2.3.1. A freqüência do servidor ao trabalho será controlada através de livro, relógio 

ou ficha ponto, quando não houver, por seu chefe imediato, para servir de base para 
elaboração da folha de pagamento; 
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2.2.3.2. Realizar efetivo controle de faltas e atrasos, para que se execute um correto 
abono, desconto e formalização de faltas. 

 
2.2.4.  Hora Extra: 
2.2.4.1. A realização de hora extra pelo servidor depende de autorização expressa da 

autoridade competente, caracterização do interesse público e registro no ponto, conforme 
Art. 76 §2o da lei complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Novo 
Mundo); 

2.2.4.2. As horas extras somente serão permitidas para atender a situações 
excepcionais e temporárias, e não poderá ultrapassar à 2 (duas) horas por jornada, 
conforme Art.76 §1o da lei complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de 
Novo Mundo). 

2.2.4.3. As horas extras semanais equivalem um valor de 50% (cinqüenta por cento) 
em relação a hora normal; 

2.2.4.4. As horas extras de finais de semana equivalem um valor de 100% (cem por 
cento) em relação a hora normal; 

2.2.4.5. Realizar controle dos servidores que realizam horas extras, evitando a 
habitualidade das mesmas. 

2.4.4.6. Ao servidor em cargo de comissão não é devido hora extra, podendo ser 
convocado sempre que houver interesse da Administração, sem perceber pelos serviços 
extraordinários. 
 

2.2.5.  Férias: 
2.2.5.1. O servidor adquire direito à 30 (trinta) dias de férias, após ter completado 12 

meses de efetivo exercício. 
2.2.5.2. Será pago ao servidor em virtude de suas férias um adicional equivalente a 

1/3 de sua remuneração, com base na sua última remuneração. 
2.2.5.3. As férias devidas aos servidores serão concedidas nos doze meses 

subseqüentes ao período aquisitivo, conforme escala de férias, previamente elaborada; 
2.2.5.4. Conforme interesse da Administração poderão ocorrer férias adiantadas e 

coletivas observados a legislação em vigor; 
2.2.5.5. Na concessão de férias serão observados os dispostos na subseção III, da lei 

complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Novo Mundo). 
2.2.5.6. Realizar controle de férias no que diz respeito ao: 
a) Período Aquisitivo; 
b) Período de Afastamento; 
c) Período Disponível; 
d) Conversão de Abono Pecuniário; 

 
2.2.6.  Licenças: 
2.2.6.1. As licenças previstas na lei complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores 

Públicos de Novo Mundo), serão requeridas pelos servidores e a sua concessão observará o 
interesse público. 

2.2.6.2. Realizar controle e acompanhamento dos servidores readaptados. 
2.2.6.3. Realizar controle na concessão de Licença-Prêmio por Assiduidade no que 

diz respeito a: 
a) Período Aquisitivo; 
b) Período de Afastamento; 
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c) Período Disponível; 
d) Conversão em Espécie; 
2.2.6.4. Realizar controle na concessão de afastamentos, controlando: 
a) Legalidade do afastamento; 
b) Período Aquisitivo;  
c) Período de afastamento; 
d) Atos de formalização. 
e) Formalizar todo afastamento dos servidores;      

 
2.2.7. Vantagens:  
2.2.7.1. As vantagens em pecúnia devidas aos servidores e previstas na lei 

complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Novo Mundo) serão objeto 
de controle quanto à conquista do direito; 

2.2.7.2. As vantagens em pecúnia admitidas pela lei complementar 004/2001 
(Estatuto dos Servidores Públicos de Novo Mundo) serão concedidas quando atendidos os 
requisitos da lei e através de ato do Chefe de Poder Executivo. 

2.2.7.3. Para concessão de Gratificação por função serão observados: 
a) Se o servidor exerce função de Direção, Chefia, Consulta ou Assessoramento; 
b) Se o valor da gratificação excede o máximo de 70% do valor do vencimento do 

cargo, previsto na lei complementar 004/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Novo 
Mundo). 
 

2.2.8.  Avanço Funcional: 
2.2.8.1. Os avanços funcionais previstos na lei nº 265/2008 (Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários) serão objeto de controle quanto à conquista do direito e concedidas 
através de Ato do Chefe do Poder Executivo. 

2.2.8.2 Os avanços funcionais ocorrem através de promoção de classe, adquirida por 
qualificação e através de progressão funcional, adquirida por tempo de serviço. 

2.2.8.3. Os avanços funcionais respeitam os seguintes requisitos e prazos: 
a) Por promoção de classe:   
- Professores: por habilitação específica na área de atuação a cada 3 anos;  
- Demais Servidores: por habilitação específica na área de atuação a cada 2 anos; 
b) Por progressão funcional: A cada 3 anos, mediante aprovação em processo de 

avaliação de desempenho, quando houver, caso contrário dar-se automaticamente. 
 

2.2.9. Insalubridade e Periculosidade: 
a) Aos servidores em contatos com atividades insalubres, concede-se a Insalubridade, 

que equivale a 20% (vinte por cento), da remuneração do cargo; 
b) Aos servidores em contato com atividades perigosas nos termos da lei específica, 

concede-se a Periculosidade, que equivale a 13% (treze por cento), da remuneração do 
cargo; 

c) Os adicionas de Insalubridade e Periculosidade não são cumuláveis. 
 

2.2.10. Adicional Noturno: 
2.2.10.1. O período em que se considera para concessão de adicional noturno 

compreende entre as 22 (vinte e duas) horas da noite e 5 (cinco) horas da manhã. 
2.2.10.2. O Adicional Noturno equivale a um valor de 25% (vinte e cinco por cento) 

da remuneração do cargo. 
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2.3. Vacância: 
2.3.1. Cargos Efetivos: 
2.3.1.1. Por exoneração a pedido do servidor mediante apresentação de 

requerimento formal, declaração de bens, elaboração da rescisão para pagamento de 
eventuais saldos de remuneração, atestado demissional de saúde e portaria, com publicação 
desta no órgão oficial do município;  

2.3.1.2. Por aposentadoria compulsória mediante verificação de idade máxima de 
70 anos para permanecer no serviço público, encaminhando a documentação necessária à 
previdência, procedendo a rescisão para pagamento de eventuais saldos de remuneração. 
Art. 40, II da CF; 

2.3.1.3. Por aposentadoria voluntária mediante apresentação de requerimento 
formal, contagem do tempo de serviço, cálculo da remuneração com memória, verificação 
do atendimento dos requisitos legais, apresentação de declaração de bens, elaboração da 
rescisão para pagamento de eventuais saldos de remuneração, atestado demissional de 
saúde e portaria, com publicação desta no órgão oficial do município, comunicação ao 
regime de previdência e encaminhamento do processo ao TCE para homologação, se for o 
caso; 

2.3.1.4. Por aposentadoria involuntária decorrente de acidente de trabalho ou 
doença, mediante preenchimento da declaração de acidente de trabalho ou formulários e 
encaminhamento para inspeção médica com parecer final da junta médica, 
encaminhamento ao regime de previdência, cálculo dos proventos com memória, 
apresentação de declaração de bens, elaboração da rescisão para pagamento de eventuais 
saldos de remuneração, edição de portaria com publicação desta no órgão oficial do 
município e encaminhamento do processo ao TCE para homologação, se for o caso; 

2.3.1.5. Por falecimento mediante apresentação do atestado de óbito pelos 
familiares, elaboração da rescisão para pagamento de eventuais saldo de remuneração, 
cálculo da pensão com memória e identificação dos beneficiários, comunicação ao regime 
de previdência, edição de portaria com publicação desta no órgão oficial do município e 
encaminhamento do processo ao TCE para homologação, se for o caso; 

2.3.1.6. Por demissão mediante decisão em processo administrativo, elaboração da 
rescisão para pagamento de eventuais saldos de remuneração, atestado de saúde 
demissional, apresentação de declaração de bens, edição de portaria com publicação desta 
no órgão oficial do município. 

 
2.3.2. Cargos em Comissão: 
2.3.2.1. Por exoneração a pedido mediante apresentação de carta, declaração de 

bens, elaboração da rescisão para pagamento de eventuais saldos de remuneração, edição 
de portaria com publicação desta no órgão oficial do município; 

2.3.2.2. Por destituição mediante ordem do chefe de poder de acordo com apurado 
em sindicância, apresentação de declaração de bens, elaboração da rescisão para pagamento 
de eventuais saldos de remuneração, edição de portaria com publicação desta no órgão 
oficial do município; 

 
2.3.3. Temporários: 
2.3.3.1. Por interesse de uma das partes mediante manifestação formal, elaboração 

do termo de rescisão contratual, cálculo e pagamento de eventuais saldos de remuneração, 
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atestado de saúde demissional, portaria com publicação desta no órgão oficial do 
município; 

2.3.3.2. Por término do contrato mediante elaboração da rescisão para pagamento 
de eventuais saldos de remuneração e atestado de saúde demissional; 

2.3.3.3. Por justa causa mediante ordem de demissão como conclusão em processo 
de sindicância, elaboração da rescisão para pagamento de eventuais saldos de remuneração, 
atestado de saúde demissional, portaria com publicação desta no órgão oficial do 
município. 

 
 

3. PROCEDIMENTOS DE ROTINA: 
 
3.1. GFIP: 
3.1.1. A elaboração da GFIP se faz eletronicamente, através de importações de dados 

do programa de Pessoal ao Programa SEFIP da Caixa Econômica Federal, e o envio ao 
Órgão competente, através do Programa Conectividade Social. 

3.1.2. O envio da GFIP se faz mensalmente até o dia 7 do mês subseqüente. 
3.1.3. Realizar a conferência entre os valores apropriados e recolhidos, para evitar 

inconsistências nas informações à Receita Federal e indeferimento na emissão da Certidão 
do INSS.   

 
3.2. RAIS: 
3.2.1. O envio da RAIS se faz eletronicamente, através de importações de dados do 

programa de Pessoal ao Programa GDRAIS, e enviado ao Órgão competente através do 
Programa RAIS NET. 

3.2.2. O envio da RAIS se faz anualmente até o dia 14 de Março do ano subseqüente. 
 

3.3. Declaração Anual dos Rendimentos Pagos ou Creditados: 
3.3.1. Elaboração e entrega da declaração dos rendimentos pagos ou creditados no 

exercício anterior aos servidores e agentes públicos até 30 de Março do ano subseqüente. 
3.3.2. DIRF: Encaminhamento a receita federal dos rendimentos pagos ou creditados 

a qualquer título no exercício anterior. 
  
3.4. Demonstrativos das Admissões e Contratações de Servidores: 
3.4.1. O Demonstrativo das Admissões e Contratações de Servidores será 

encaminhada quadrimestralmente ao TCE/MT conforme manual de remessa do TCE/MT 
e item 5 dessa Instrução Normativa. 

3.4.2. O demonstrativo dos admitidos e demitidos e o Lotacionograma deverá ser 
emitido ao Departamento de contabilidade, para fins de elaboração do balancete mensal da 
Prefeitura, até o dia 27 do mês em exercício. 

 
3.5. Declaração de Bens: 
3.5.1. A declaração de bens dos agentes políticos e ocupantes de cargo de chefia 

deverá ser encaminhadas ao TCE/MT até 15 dias após a posse e até 15 dias após o término 
do exercício ou afastamento definitivo do cargo ou função pública, conforme Item 1.7. do 
Capítulo II do Manual de Remessa do TCE/MT. 
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3.6. Publicação dos Subsídios e da Remuneração dos Cargos e Empregos 
Públicos: 

3.6.1.O valor dos subsídios dos agentes políticos e a remuneração dos cargos e 
empregos públicos será publicado anualmente no órgão oficial do município, Art. 39 § 6º 
da C.F. 

 
3.7. Avaliação de Desempenho: 
3.7.1. Realizar a avaliação de servidores para progressão funcional dentro dos limites 

legais e preencher todos os requisitos exigidos nas leis específicas; 
3.7.2. Manter atualizada a comissão de avaliação de desempenho; 
3.7.3. Realizar as avaliações de desempenho dos servidores que estão em estágio 

probatório nos prazos e condições estabelecidos pela legislação específica. 
3.7.4. Recolher dos chefes imediatos dos servidores em estágio probatório e repassar 

para a comissão de avaliação, informações a seu respeito, cento e oitenta (180) dias antes 
do término do período, com relação aos requisitos do art. 28 da Lei Complementar n.º 
004/2001do Estatuto dos Servidores;  

 
3.8. Prestação de Informações à União: 
3.8.1. Quantitativo de servidores ativos e inativos e pensionistas vinculados ao regime 

próprio de previdência social. Competência dezembro do exercício anterior. Informação à 
secretaria de previdência social. Art. 14, § 7o, da portaria MPAS no 4.992/99 atualizada; 

 
3.9. Aspectos a serem acompanhados junto ao Departamento de 

Contabilidade e de Previdência:  
3.9.1. Verificar se o crescimento do valor da folha de pagamento atende a todos os 

requisitos previstos na CF, Lei nº 4320/64 e na Lei Complementar nº 101/00 – LRF, além 
do contido na legislação municipal; 

3.9.2. Na elaboração das folhas de pagamento observar se foram utilizados os 
recursos próprios de forma devida e correta, dentro dos limites estipulados nas legislações 
próprias; 

3.9.3. Verificação dos limites de legalidade para o pagamento dos servidores efetivos,  
comissionados e contratados. 

3.9.4 A apropriação e o recolhimento dos encargos patronais e dos servidores; 
3.9.5 O correto repasse dos valores devidos ao Fundo de Previdência dos servidores 

municipais, além dos valores do parcelamento; 
3.9.6. Controle dos pagamentos de pensões alimentícias; 
3.9.7 Acompanhamento e controle dos pedidos de aposentadoria; 

 
4. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 
4.1. O processo administrativo é um procedimento voltado para apurar 

responsabilidade de servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem 
dano ao erário, mas, caracterizado como grave infração; 

4.2. O processo administrativo será proposto pela Unidade de Controle Interno 
determinado pelo chefe de poder correspondente; 

4.3. Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias; 
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4.4. O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe 
de poder correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 

4.5. Os fatos apurados pela comissão serão objeto de registro claro em relatório e 
encaminhamento à Unidade de Controle Interno para emissão de parecer e conhecimento 
ao chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 
prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 
responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 

4.6. O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a 
aplicação das penalidades indicadas no processo. 

 
5. DO ENVIO DE DOCUMENTOS SOBRE ATOS DE PESSOAL AO 

TCE/MT: 
 
5.1. Do Concurso Público: 
5.1.1. Quando da Publicação do Edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Justificativa para abertura do concurso público e autorização da autoridade 

competente; 
c) Cópia do contrato social da empresa vencedora e contratada para realizar o 

certame; 
d) Cópia da lei que autoriza a criação dos cargos vagos para o respectivo concurso; 
e) Demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que a despesa entrará em vigor, bem como nos dois exercícios subseqüentes, conforme 
anexo XLII; 

f) Declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e financeira com 
a loa e compatibilidade com o PPA e a LDO; 

g) Comprovante de publicação do ato administrativo que designa a comissão do 
concurso, na imprensa oficial; 

h) Demonstrativo analítico do lotacionograma atualizado, demonstrando somente os 
cargos a serem preenchidos pelo concurso, com informação do número de cargos criados 
em lei, número de cargos ocupados e disponíveis, distinguindo efetivos dos contratados, 
conforme anexo XLIII; 

i) Cópia na íntegra do edital de abertura do concurso público; 
j) Comprovante da publicação resumida do edital de abertura do concurso na 

imprensa oficial; 
k) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.1.2.  Quando houver modificação no edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital de retificação do concurso público: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do termo aditivo ao edital; 
c) Comprovante de publicação do termo aditivo ao edital, na imprensa oficial. 
5.1.3. Quando homologado o procedimento de Concurso Público:  
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a homologação do concurso público: 
a) Ofício de encaminhamento; 
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b) Cópia do edital de homologação das inscrições; 
c) Comprovante da publicação do edital de homologação das inscrições, na imprensa 

oficial; 
d) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra o edital de homologação 

das inscrições; 
e) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra o 

edital de homologação das inscrições, na Imprensa Oficial. 
f) Comprovante de publicação da relação dos candidatos aprovados e classificados, 

destacando as pessoas com necessidades especiais, na Imprensa Oficial; 
g) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra a relação dos candidatos 

aprovados e classificados; 
h) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra a 

relação dos candidatos aprovados e classificados, na Imprensa Oficial; 
i) Cópia do edital de resultado final do concurso público, na Imprensa Oficial; 
j) Comprovante de publicação do resultado final do concurso público, na Imprensa 

Oficial; 
k) Cópia do ato de homologação do concurso público; 
l) Comprovante de publicação do ato de homologação do concurso público, na 

Imprensa Oficial. 
m)  Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
 
5.2.  Do Processo Seletivo Público: 
Os documentos relativos ao processo seletivo público para admissão de pessoal, nos 

cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, realizado pela 
Administração Pública estadual e municipal deverão ser encaminhados ao Tribunal de 
Contas, em conformidade com o artigo 203 e 204 do Regimento Interno, obedecendo-se as 
seguintes etapas: 

5.2.1. Quando da publicação do edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital:  
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Justificativa para abertura do processo seletivo público e autorização da 

autoridade competente; 
c) Cópia do contrato social da empresa vencedora e contratada para realizar o 

processo seletivo público; 
d) Cópia da lei que autoriza a criação das vagas para o respectivo processo seletivo 

público; 
e) Demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que a despesa entrará em vigor, bem como nos dois exercícios subseqüentes; conforme 
anexo XLII; 

f) Declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e financeira com 
a loa e compatibilidade com o PPA e a LDO; 

g) Comprovante de publicação do ato administrativo que designa a comissão do 
processo seletivo público, na imprensa oficial; 

h) Demonstrativo analítico do lotacionograma atualizado, demonstrando somente as 
vagas a serem preenchidas pelo processo seletivo público, com informação do número de 
vagas criadas em lei, número de vagas ocupadas e disponíveis, conforme anexo XLIII; 

i) Cópia na íntegra do edital de abertura do processo seletivo público; 
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j) Comprovante da publicação resumido do edital de abertura do processo seletivo 
público, na imprensa oficial; 

k) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.2.2. Quando houver modificação no edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital de retificação do processo seletivo público: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do termo aditivo ao edital; 
c) Comprovante de publicação do termo aditivo ao edital, na imprensa oficial. 
5.2.3. Quando homologado o procedimento de processo seletivo público: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a homologação do processo seletivo público: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do edital de homologação das inscrições; 
c) Comprovante da publicação do edital de homologação das inscrições, na imprensa 

oficial; 
d) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra o edital de homologação 

das inscrições; 
e) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra o 

edital de homologação das inscrições, na imprensa oficial; 
f) Comprovante de residência dos candidatos inscritos tempestivo à data da seleção 

para agentes comunitários de saúde; 
g) Comprovante de publicação da relação dos candidatos aprovados e classificados 

na imprensa oficial, destacando as pessoas com necessidades especiais; 
h) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra a relação dos candidatos 

aprovados e classificados; 
i) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra a 

relação dos candidatos aprovados e classificados, na imprensa oficial; 
j) Cópia do edital de resultado final do processo seletivo público, na imprensa 

oficial; 
k) Comprovante de publicação do resultado final do processo seletivo público, na 

imprensa oficial. 
l) Cópia do ato de homologação do processo seletivo público; 
m) Comprovante de publicação na imprensa oficial do ato de homologação do 

processo seletivo público; 
n) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
 
5.3.  Do Processo Seletivo Simplificado: 
Os documentos relativos ao processo seletivo simplificado para admissão de pessoal, 

em função pública, realizado pela Administração Pública Municipal deverão ser 
encaminhados ao Tribunal de Contas, em conformidade com o artigo 203 e 204 do 
Regimento Interno, obedecendo-se as seguintes etapas: 

5.3.1. Quando da publicação do edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital do processo seletivo simplificado: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Justificativa para abertura do processo seletivo simplificado e autorização da 

autoridade competente; 
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c) Cópia da lei que regulamenta a contração temporária no ente; 
d) Cópia da lei que autoriza a realização do processo seletivo simplificado; 
e) Demonstrativo da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que a despesa entrará em vigor, bem como nos dois exercícios subseqüentes, conforme 
anexo XLII; 

f) Declaração do ordenador de despesa da adequação orçamentária e financeira com 
a loa e compatibilidade com o PPA e a LDO; 

g) Comprovante de publicação do ato administrativo que designa a comissão, na 
imprensa oficial; 

h) Declaração assinada pelo responsável sobre a existência ou não de candidatos 
remanescentes de concursos pretéritos, em validade, bem como sobre a existência ou não 
de servidores em disponibilidade para a função objeto da contratação; 

i) Demonstrativo analítico do lotacionograma atualizado, demonstrando somente as 
vagas a serem preenchidas pelo processo seletivo simplificado, com informação do número 
de vagas criadas em lei, número de vagas ocupadas e disponíveis, conforme anexo XLIII ; 

j) Cópia na íntegra do edital de abertura do processo seletivo simplificado; 
k) Comprovante resumido da publicação do edital de abertura do processo seletivo 

simplificado, na imprensa oficial; 
l) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.3.2. Quando houver modificação no edital: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a publicação do edital de retificação do processo seletivo simplificado: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do termo aditivo ao edital; 
c) Comprovante de publicação do termo aditivo ao edital na imprensa oficial. 
5.3.3. Quando homologado o procedimento de processo seletivo simplificado: 
Os documentos a seguir elencados deverão ser encaminhados em até 02 dias úteis 

após a homologação do processo seletivo simplificado: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do edital de homologação das inscrições; 
c) Comprovante da publicação do edital de homologação das inscrições na imprensa 

oficial; 
d) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra o edital de homologação 

das inscrições; 
e) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra o 

edital de homologação das inscrições, na imprensa oficial. 
f) Comprovante de publicação da relação dos candidatos aprovados e classificados, 

destacando as pessoas com necessidades especiais, na imprensa oficial; 
g) Cópia da decisão quanto aos recursos interpostos contra a relação dos candidatos 

aprovados e classificados; 
h) Comprovante da publicação da decisão quanto aos recursos interpostos contra a 

relação dos candidatos aprovados e classificados, na imprensa oficial; 
i) Comprovante de residência dos candidatos inscritos tempestivo à data da seleção 

para agentes comunitários de saúde; 
j) Cópia do edital de resultado final do processo seletivo simplificado na imprensa 

oficial; 
k) Comprovante de publicação do resultado final do processo seletivo simplificado 

na Imprensa Oficial; 
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l) Cópia do ato de homologação do processo seletivo simplificado; 
m) Comprovante de publicação do ato de homologação do processo seletivo 

simplificado na Imprensa Oficial; 
n) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 
 
5.4. Da Admissão de Pessoal: 
Os processos de admissão de pessoal nas modalidades abaixo deverão ser 

formalizados com os documentos a seguir relacionados, os quais serão remetidos ao 
Tribunal de Contas, quadrimestralmente, para juntada ao processo relativo ao concurso 
público, processo seletivo público e processo seletivo simplificado, correspondente, sem 
prejuízo do envio eletrônico das informações, de acordo com as regras e prazos dos 
sistema de auditoria pública informatizada de contas. 

5.4.1. Do Provimento de Cargo por Concurso Público: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do ato de nomeação com a devida publicação, na imprensa oficial; 
c) Termo de posse; 
d) Dados completos do admitido incluindo a sua classificação no certame e data do 

início do exercício no cargo; 
e) Para provimento de agentes comunitários de saúde : comprovante de residência à 

data da contratação em nome do admitido; 
f) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo e emprego público, assinada pelo 

servidor; 
g) Declarações de bens e documentos que comprovem estar quites com obrigações 

eleitorais e com o serviço militar; 
h) Atestados médicos de ingresso, indicando se o candidato está apto ou não para o 

exercício das atribuições próprias do cargo; 
i) Termo de desistência da posse e ou termo de prorrogação de posse; 
j) Certidão de não-comparecimento a posse dos nomeados ao cargo; 
k) Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.4.2. Do Provimento em Emprego público: 
(após liminar concedida na ADI 2135, pelo STF, datada de 14/08/2007, não se 

admite a criação de emprego público, pelo menos até decisão final dessa ação, assim tendo 
sido restabelecido o Regime Jurídico Único, no ordenamento brasileiro): 

a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do ato de convocação com a devida publicação, na imprensa oficial; 
c) Cópia da carteira de trabalho ; 
d) Dados completos do empregado (inclusive com a sua classificação); 
e) Cópia do contrato de trabalho; 
f) Salário do emprego; 
g) Para provimento de agentes comunitários de saúde : comprovante de residência à 

data da contratação em nome do admitido; 
h) Declaração de não-acúmulo ilegal de cargo e emprego público, assinada pelo 

servidor; 
i) Atestados médicos de ingresso, indicando se o candidato está apto ou não para o 

exercício das atribuições próprias do emprego público; 
j) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
 
5.4.3. Do Provimento em Contrato Temporário: 
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a) Ofício de encaminhamento; 
b) Contrato de trabalho; 
c) Documentação pessoal (RG e CPF); 
d) Declaração da não-acumulação ilegal de cargo, emprego ou função pública, 

assinada pelo contratado; 
e) Cópia da publicação resumida do instrumento de contrato; 
f) Comprovação, por meio de declaração assinada pelo ordenador de despesas, do 

cumprimento do disposto no art. 16, II,da LRF; 
g) Para provimento de agentes comunitários de saúde : comprovante de residência à 

data da contratação em nome do admitido; (admite-se a contratação temporária para ACS 
até decisão final da adi 2135, em tramitação no STF, conforme resolução de consulta nº 
20/2008 TCE/MT); 

h) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.4.3.1. Do Termo Aditivo à Contratação Temporária: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Instrumento do termo aditivo; 
c) Cópia da publicação resumida do instrumento do termo aditivo, na imprensa 

oficial; 
d) Comprovação, por meio de declaração assinada pelo ordenador de despesas, do 

cumprimento do disposto no art. 16, II,da LRF; 
e) Para provimento de agentes comunitários de saúde : comprovante de residência à 

data da contratação em nome do admitido; (admite-se a contratação temporária para ACS 
até decisão final da adi 2135, em tramitação no STF, conforme resolução de consulta nº 
20/2008 TCE/MT); 

f) Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. 
5.4.3.2. Do Distrato / Rescisão: 
a) Ofício de encaminhamento; 
b) Instrumento do Distrato/Rescisão; 
c) Cópia da publicação do instrumento de Distrato/Rescisão, na Imprensa Oficial. 

 
 

III – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
1. Ficará a cargo da Unidade de Controle Interno, unificar e encadernar, fazendo uma 

coletânea das instruções normativas, com título de: Manual de Rotinas Internas e Procedimentos 
de Controle do Município de NOVO MUNDO - MT, atualizando sempre que tiver aprovação 
de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 

 
2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à Unidade de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de 
auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas 
unidades da estrutura organizacional. 
 
 

Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 
 
 

_____________________  
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Alcielly Vitorino De Carli 
Controle Interno 




