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Atribuições da Divisão dentro da SAP:
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Controle da Gestão de Pessoal sob a perspectiva do Controle Interno 
Parte I



Competências da Secretaria de 
Atos de Pessoal (SAP)

• Edital de concurso público; processo seletivo público e 
processo seletivo simplificado;

• Registro de admissão de pessoal a qualquer título (exceto 
cargo em comissão);

• Registro de aposentadoria e pensão;

• Ato de fixação e revisão dos subsídios dos agentes políticos;

• Registro das declarações de bens;



Competências da Secretaria de 
Atos de Pessoal (SAP)

• Respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração;

• Consultas, denúncias, solicitações e outros relacionados com sua 
área de atuação;

• Folhas de pagamento dos órgãos;

• Realizar visitas técnicas, inspeções simples, inspeções complexas, 
auditorias, tomada de contas especial, acompanhamentos e 
monitoramentos;

• Analisar e avaliar despesas de pessoal e certificar o respectivo 
índice 



Contrato por prazo determinado

• Natureza jurídica

– Cargo: é o lugar dentro da organização funcional
da administração direta e de suas autarquias e
fundações públicas, ocupado por servidor
público, tem funções específicas fixadas em lei
ou diploma a ela equivalente.

• Divide-se:
» Efetivo
» Comissão



• Natureza jurídica

– Emprego público: corresponde à relação
funcional trabalhista, não ocupando cargo,
mas celebrando contrato.

Contrato por prazo determinado



• Natureza jurídica

– Função pública: é a atividade em si mesma,
ou seja, função é sinônimo de atribuições.

• Divide-se:
» Função de confiança
» Função temporária

Contrato por prazo determinado



• Natureza jurídica

(...) os contratados sob essa modalidade exercem
funções públicas, não como integrantes de quadro de
pessoal permanente, mas em caráter transitório e
excepcional. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. SP: Atlas, p. 421)

Contrato por prazo determinado



• Natureza jurídica

PORTANTO, as contratações por prazo determinado não
se tratam de cargos públicos, funções de confiança ou
mesmo empregos públicos, mas de funções temporárias.

Contrato por prazo determinado



• Consequências da Natureza Jurídica

– A Lei Municipal que prevê as contratações
temporárias não cria cargos

– Não é primordial que a referida Lei Municipal
determine o quantitativo de funções (apenas os
casos)

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– art. 37, IX da CRFB/88 c/c art. 92, X da
Constituição Estadual de Goiás

a lei estabelecerá1 os casos2 de contratação por tempo determinado3

para atender a necessidade temporária4 de excepcional interesse
público.5

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– a lei estabelecerá1

• Norma constitucional de eficácia limitada
• Exemplos

– Lei 8.745/93 – âmbito federal
– Lei  13.664/00 – âmbito do Estado de Goiás

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– a lei estabelecerá1

• Competência para legislar por Ente Federativo
– art. 30 da CRFB/88. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local

– STF: Impossibilidade de aplicação de Lei Federal no
Estados e Municípios.

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– casos2

• A lei deve estabelecer as hipóteses e condições em
que serão realizadas as admissões temporárias de
pessoal para atender o excepcional interesse público.

• STF: inconstitucional leis demasiadamente
abrangentes (ADI 3.116 e 2.125)

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– tempo determinado3

• Contrato celebrado para tempo determinado

• Limites definidos em Lei

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– necessidade temporária4

• Conforme a situação que se enquadra na Lei

Contrato por prazo determinado



• Previsão Constitucional

– excepcional interesse público5

• Indispensável
• Evite danos ao interesse público
• Prestigie o princípio da continuidade do serviço 

público

Contrato por prazo determinado



• Requisitos para a contratação
– previsão legal da contratação por prazo determinado,

com suas hipóteses

– contratação por tempo determinado

– atender necessidade temporária

– presença de excepcional interesse público

– realização de processo seletivo simplificado

Contrato por prazo determinado



Por que tenho que promover Processo Seletivo
Simplificado – PSS para a contratação por
prazo determinado?

– Princípios constitucionais administrativos

– Entendimento jurisprudencial

– Entendimento doutrinário

– Determinação TCM/GO – RN 007/05

– Determinação legal, caso exista

Contrato por prazo determinado



Sistemática para celebrar contrato por 
prazo determinado



Sistemática para celebrar contrato por 
prazo determinado



• Contratação de ACE e ACS – Lei 11.350/06

– Art. 16. Fica vedada a contratação
temporária ou terceirizada de Agentes
Comunitários de Saúde e de Agentes de
Combate às Endemias, salvo na hipótese de
combate a surtos endêmicos, na forma da lei
aplicável.

Contrato por prazo determinado



Elaboração do Edital de PSS

• Previsão das vagas e cadastro reserva
– quantitativo restrito ao necessário

• Qualificação profissional

• Data/período de inscrições
– Princípio da razoabilidade
– Nem ínfimo, nem muito prolongado
– Não se utiliza edital de concurso público como 

padrão



• Taxa de inscrição
– Caso tenha, limita-se às despesas da seleção,

observado o valor dos contratos
– Caso tenha, deve haver isenção para

economicamente hipossufissientes

• Data da seleção

Elaboração do Edital de PSS



• Forma da seleção
– Critérios objetivos, impessoais
– Contempla a celeridade que o caso requer
– Caso tenha prova, pertinência temática
– Não devem ter critérios que privilegiem

servidores ou ex-servidores

Elaboração do Edital de PSS



• Critérios de desempate
– Princípio da eficiência
– Atendimento ao Estatuto do Idoso
– Maior idade com critério residual

• Prazo de validade do PSS

Elaboração do Edital de PSS



• Prazo de vigência dos contratos

• Local de exercício da atividade contratada

• Carga horária

• Remuneração

Elaboração do Edital de PSS



• Data de divulgação do resultado final

• Dentre outros

Elaboração do Edital de PSS



Publicação do edital de PSS

• Oficial

• Demais formas para aumentar a publicidade

• Determinação pela IN 010/15 – TCM/GO
– Cópia do aviso de publicação do extrato do edital em órgão oficial de

divulgação dos atos da Administração local ou no Diário Oficial do Estado
(DOE), e ainda em jornais de circulação local ou de grande circulação, bem
como comprovação de outros meios utilizados para ampliar a publicidade.



Encaminhamento do PSS ao TCM/GO

• art. 7º, IV da IN 10/15 – TCM/GO

– Edital físico em 3 dias úteis após sua primeira
publicação oficial

– Mesmo prazo, cadastrado no site do TCM

– Rol de documentos (art. 7º, parágrafo único, 
inciso VI, da IN 10/15)



Celebração do contrato por prazo 
determinado

• Deve-se verificar

– Dotação orçamentária
– Contratação por ordem de classificação
– Prazo de validade do PSS
– Contratação dentro do número manifestado 

da necessidade, salvo nova necessidade 
motivada



Celebração do contrato por prazo 
determinado

• Regime Jurídico de Trabalho

– Regime Especial (estabelecido pela própria
Lei)

– Subsidiariamente, pode-se utilizar do
estatutário, mas desde que compatível com a
natureza do contrato



• Regime Jurídico de Previdência

– Regime Geral de Previdência – RGPS
– Art. 40, § 13 da CRFB/88

• Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o
regime geral de previdência social.

Celebração do contrato por prazo 
determinado



Admissão para provimento em 
cargo efetivo

• Características
– Art. 37, II da CRFB/88

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 complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração.



• Características

– Nomeação: forma de provimento originário

é ato administrativo que materializa o provimento
originário de um cargo. (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. Lúmen Juris
editora, p. 672)

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características

– Posse: ato de investidura

é o ato de posse que contempla a investidura,
espelhando uma verdadeira conditio iuris para o
exercício da função pública. (CARVALHO FILHO, José
dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Lúmen
Juris editora, p. 673)

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características

– Exercício: efetivo desempenho das funções 
atribuídas ao cargo

é o exercício que confere ao servidor o direito à
retribuição pecuniária como contraprestação pelo
desempenho das funções inerentes ao cargo.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo. Lúmen Juris editora, p. 673)

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Concurso público/Processo Seletivo Público

• Apreciação do edital pelo Tribunal

• Prazo de validade/prorrogação
– Art. 37, III da CRFB - o prazo de validade do concurso

público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período.

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Concurso público/Processo Seletivo Público

• Ordem classificatória
– Pessoas com deficiência, nomeações de ACS por área e 

demais peculiaridades do edital

• Relação quantidade de vagas x nomeações
– Imprescindível averiguar a presença de cargos vagos a 

serem preenchidos

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Acumulação de cargos, empregos ou funções
– Idade dos nomeados
– LDO

• A Constituição da República Federativa do Brasil
em seu art. 169, § 1º, I e II, determina que,
dentre outro, deve haver autorização específica
na lei de diretrizes orçamentárias (LDO) para a
admissão ou contratação de pessoal.

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Despesa com pessoal

• despesa total com pessoal exceder a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite, vedado o 
provimento de cargo público, admissão ou 
contratação de pessoal a qualquer título (I art. 22, 
parágrafo único, l inciso IV, da LRF)

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Despesa com pessoal

• Limite prudencial
– Poder Executivo – 51,3%
– Poder Legislativo – 5,7%

• art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 
101/2000

– Veda aumento na despesa total com pessoal nos
últimos 180 dias do último ano do mandato

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



• Características
– Período eleitoral

• Art. 73, inciso V, alínea c, da Lei nº 9.504/97 - São proibidas
aos agentes públicos (...) nomear, contratar ou de qualquer
forma admitir, demitir sem justa causa (...) nos três meses
que o antecedem e até a posse dos eleitos (...) ressalvados:
(...) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
homologados até o início daquele prazo.

Admissão para provimento em 
cargo efetivo



Aposentadoria do servidor 
público

• Conceito

É o direito, garantido pela Constituição, ao servidor
público, de perceber determinada remuneração na
inatividade diante da ocorrência de certos fatos
jurídicos previamente estabelecidos. (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito
Administrativo. Lúmen Juris editora, p. 753)



• Natureza jurídica

– Ato complexo (doutrina majoritária; STF)

Aposentadoria do servidor 
público



• Modalidades

– Por invalidez

– Compulsória

– Voluntária

Aposentadoria do servidor 
público



• Previsão constitucional
Art. 40. (...)
I – por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença
grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Aposentadoria do servidor 
público



• Previsão constitucional
Art. 40. (...)
II - compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos
70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta
e cinco) anos de idade, na forma de lei
complementar;

Aposentadoria do servidor 
público



• Previsão Constitucional
Art. 40. (...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos
de idade e trinta de contribuição, se mulher.

Aposentadoria do servidor 
público



• Previsão Constitucional
Art. 40. (...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, I da CRFB/88, na redação dada pela 

EC 20/98.

• proventos integrais pela média: invalidez
decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei.

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, I da CRFB/88, na redação dada pela 

EC 20/98.

• proventos proporcionais pela média: invalidez
decorrente de doenças não especificadas em lei.

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, II da CRFB/88, , na redação dada

pela EC 88/15.

• 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma da
Lei Complementar nº 152/15.

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘a’ da CRFB/88, na redação dada

pela EC 20/98.

HOMEM

Tempo de contribuição 35 anos

Idade 60 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘a’ da CRFB/88, na redação dada

pela EC 20/98.

MULHER

Tempo de contribuição 30 anos

Idade 55 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘b’ da CRFB/88, na redação

dada pela EC 20/98.

HOMEM

Idade 65 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos

Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘b’ da CRFB/88, na redação

dada pela EC 20/98.

MULHER

Idade 60 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos

Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘a’ da CRFB/88, na redação dada

pela EC 20/98.

HOMEM – PROFESSOR

Tempo de contribuição 30 anos

Idade 55 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos

Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, III, ‘a’ da CRFB/88, na redação dada

pela EC 20/98.

MULHER – PROFESSORA

Tempo de contribuição 25 anos

Idade 50 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 10 anos

Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



REGRAS DE TRANSIÇÃO

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, I da CRFB/88, na redação dada pela 

EC 70/12.

• proventos com integralidade – última
remuneração

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 40, I da CRFB/88, na redação dada pela 

EC 70/12.

• proventos com proporcionalidade – última
remuneração

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 6º da EC 41/03.

HOMEM 

Ingresso no serviço público Até 
31/12/2003

Tempo de contribuição 35 anos

Idade 60 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 20 anos

Tempo de efetivo exercício na carreira 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 6º da EC 41/03.

MULHER

Ingresso no serviço público Até 
31/12/2003

Tempo de contribuição 30 anos

Idade 55 anos

Tempo de efetivo exercício no serviço público 20 anos

Tempo de efetivo exercício na carreira 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 6º da EC 41/03.

HOMEM – PROFESSOR
Atividade exclusiva de magistério 30 anos

Ingresso no serviço público Até 
31/12/2003

Tempo de contribuição 30 anos
Idade 55 anos
Tempo de efetivo exercício no serviço público 20 anos
Tempo de efetivo exercício na carreira 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Requisitos de concessão
– artigo 6º da EC 41/03.

MULHER – PROFESSORA

Atividade exclusiva de magistério 25 anos

Ingresso no serviço público Até 
31/12/2003

Tempo de contribuição 25 anos
Idade 50 anos
Tempo de efetivo exercício no serviço público 20 anos

Tempo de efetivo exercício na carreira 10 anos
Tempo de exercício no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria 5 anos

Aposentadoria do servidor 
público



• Cálculo dos proventos

– média aritmética simples das maiores
remunerações

• Integral: não se aplica a fração

• Proporcional: aplica-se a fração correspondente
ao período parcial de contribuição

OBS.: reajustamento dos benefícios para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real.

Aposentadoria do servidor 
público



• Cálculo dos proventos

– Integralidade

OBS.: proventos revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, e estendidos quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade (paridade).

Aposentadoria do servidor 
público



Obrigado

Heberte Rodrigues Pereira
auditor de controle externo/chefe de divisão

heberte.pereira@tcm.go.gov.br


