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Controle da Gestão de Pessoal sob a perspectiva do Controle Interno 
Parte I



Organização do Sistema de Controle InternoOrganização do Sistema de Controle Interno

TCMGO – Instrução Normativa 08/14
Artigo 1°. DETERMINAR que os sistemas de controle interno
dos Poderes Executivo e Legislativo dos municípios goianos,
bem assim os de seus órgãos, com vistas a garantir a
profissionalização, segurança e continuidade do controle, serão
integrados por servidores efetivos.

Art. 2°. A Administração Pública Municipal instituirá política de
pessoal que contemple a periódica e regular capacitação
profissional dos servidores dos sistemas de controle interno.

Artigo 3°. Os jurisdicionados, observados o volume e a
complexidade das atividades administrativas, dimensionarão a
estrutura dos sistemas de controle interno, atribuindo a um ou
mais servidores as atividades que lhe são afetas.



Organização do Sistema de Controle InternoOrganização do Sistema de Controle Interno

TCMGO – Instrução Normativa 08/14

Artigo 4° Nos sistemas de controle interno compostos por
vários servidores a chefia será exercida por servidor ocupante
de cargo efetivo próprio, titular de função de confiança ou
provido em comissão, nesse caso preferencialmente escolhido
entre os servidores efetivos do poder ou órgão.

Artigo 5°. Nos sistemas de controle interno de diminuta
estrutura a chefia não será exercida por servidores
comissionados.

Artigo 6°. É vedado o exercício das atribuições de controle
interno por terceiros contratados, sejam eles pessoa físicas ou
jurídicas.



Organização do Sistema de Controle InternoOrganização do Sistema de Controle Interno

TCMGO – Acórdão AC-CON n. 00010/17

Princípio da Segregação de Funções
Princípio básico do sistema de controle interno que
consiste na separação de funções, nomeadamente
de autorização, aprovação, execução, controle e
contabilização das operações.

Pode o Controlador Interno exercer outra função de
confiança?
Somente se não for funções que ele deveria
fiscalizar.



Áreas de atuação do Controle Interno na Áreas de atuação do Controle Interno na 
Gestão de PessoalGestão de Pessoal

- Controle rotineiro e cotidiano;

- Orientação e regulamentação;

- Realização de auditorias.

OBS.: Compete ao Controlador Interno, tendo tomando ciência
de irregularidades ou ilegalidades, dar ciência do Tribunal de
Contas respectivo, e tomar providências para correção das
ocorrências e adotar procedimentos visando evitá-las conforme
determinação do art. 59 da Lei nº 15.958/07.



Art. 59. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência de imediato ao Tribunal, sob pena de responsabilidade
solidária.
§ 1º Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão de controle
interno competente indicará as providências adotadas para:
I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II - ressarcir o eventual dano causado ao Erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.
§ 2º Verificada em inspeção ou auditoria, ou na apreciação e
julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha
sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e comprovada a
omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de
responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie
nesta Lei.
§ 3º A omissão ou falseamento de informação na escrituração ou nas
demonstrações a qualquer título, sujeitará o titular da Contabilidade à
responsabilidade solidária, por qualquer fato que venha provocar
erros, danos ou prejuízos.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle do arquivo de pasta funcional dos servidores 
(dossiê)

Exemplo do TCMGO:



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da legislação de pessoalControle da legislação de pessoal

Manter o controle de toda a legislação atualizada
pertinentes ao setor de pessoal, tais como:
• estatuto dos servidores;
• lei de contratação temporária;
• leis municipais de reajuste e revisão geral;
• lei do RPPS;
• pareceres jurídicos importantes;
• principais resoluções do TCMGO na área;
• Outras normas importantes: Constituição Federal,

Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal;



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da remuneração dos servidoresControle da remuneração dos servidores

Verificação periódica dos pagamentos aos servidores
públicos, em especial:

• princípio da legalidade;
• pagamento de gratificações:

- proibição de gratificação genérica;
- proibição de gratificação a comissionados;

• pagamento de adicionais;
- adicional por tempo de serviço – cálculo sobre o
vencimento básico;
- vedação ao efeito repicão.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da remuneração dos servidoresControle da remuneração dos servidores

• subsídios dos agentes políticos:
- fixação (IN 04/12) e revisão geral anual (RN 05/07);
- 13º e 1/3 de férias (STF - RE 650898)

• horas extras:
- somente com controle rigoroso;
- somente a efetivos

• equiparação automática – impossibilidade (AC-CON 008/14)
EMENTA: Ao servidor comissionado é vedada a percepção de gratificação pelo
exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento, porquanto o cargo já é
destinado exclusivamente ao exercício de tais atribuições (art. 37, V, CF).
Somente por lei específica é possível a fixação ou a alteração de remuneração
dos servidores, sendo vedada a vinculação ou equiparação salarial.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionadosControle dos servidores comissionados

Verificação da regularidade das nomeações de
servidores para cargos em comissão e função de
confiança:

• desvio de função;
• nepotismo (AC-CON 31/17);
• remuneração (gratificações, horas-extras,

quinquênio, etc.);
• porcentagem de EFETIVO x COMISSIONADO (AC

04867/10).



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionadosControle dos servidores comissionados

AdicionaisAdicionais são incompatíveis com natureza jurídica dos
cargos em comissão

• adicionais – natureza permanente/em regra incorporam aos
vencimentos;

a.1) de vencimento por tempo de serviço
a.2) de função pelo desempenho de funções especiais

Ex: Adicional por tempo de serviço, de tempo integral, adicional de
dedicação exclusiva (ou plena), de qualificação (nível universitário,
pós-graduação latu ou strictu sensu)



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionadosControle dos servidores comissionados

GratificaçõesGratificações incompatíveis com cargos em comissão:

• gratificações relativas ao exercício de função de
confiança – privativa de servidor efetivo (CF, art. 37,
V)

• gratificação por produtividade individualizada
- impossibilidade de aferimento objetivo e quantitativo, a
produção de forma satisfatória é o que justifica sua própria
nomeação para o cargo e a fidúcia nele depositada



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionadosControle dos servidores comissionados

GratificaçõesGratificações incompatíveis com cargos em comissão:
• gratificação pela prestação de serviço extraordinário

(horas-extras)
- Acórdão AC-CON n. 001/14
- A relação de confiança e a natureza do cargo (direção, chefia
e assessoramento) inviabilizam fixação e controle de horário
de trabalho
- cargos comissionados demandam, por sua natureza,
dedicação em tempo integral (análise conjuminada - II e V, do
art. 37, da Constituição Federal)
- não se pode falar no pagamento de horas extras àqueles que
gerenciam os serviços – confusão entre controlado e
controlador.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle dos servidores comissionadosControle dos servidores comissionados

GratificaçõesGratificações compatíveis com cargos em comissão:
• Gratificações por serviços comuns da função em condições

anormais de segurança, salubridade ou onerosidade
(gratificações de serviço ou propter laborem);

• Gratificações concedidas aos servidores que reúnam as
condições pessoais que a lei especifica (gratificações
pessoais ou propter personam - tais gratificações não
decorrem de tempo de serviço, nem desempenho de
determinada função, nem da execução de trabalhos
especiais, mas, sim, da ocorrência de fatos ou situações
individuais ou familiares previstas em lei).

Em ambos os casos deve estar expressamente instituída por
LEI (RC n. 045/09) e devidamente regulamentada.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

RRemuneraçãoemuneração dede SecretarioSecretario MunicipalMunicipal quandoquando
ocupanteocupante dede cargocargo efetivoefetivo

• servidor efetivo – Secretário Municipal – opção entre
remuneração do cargo de origem, complementada ou não
por gratificação específica instituída por lei OU o subsídio
do cargo

• servidor efetivo de outro ente federativo – cedido –
Secretario Municipal – opção pela remuneração do cargo
de origem – teto aplicado é o relativo ao cargo de origem

• Acórdãos AC-CON n. 007/13, 038/11 e Resoluções RC n.
006/09 e 015/06



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da assiduidade dos servidoresControle da assiduidade dos servidores

Verificação do controle efetivo da frequência e jornada
dos servidores:
- folha de ponto manual;
- registro inglês;
- assinatura só no final do mês;
- compensação de horários - estabelecer regras;
- pagamento de horas-extras, somente com um controle
de ponto rigoroso;
- descontos das faltas injustificadas.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos Controle da acumulação de cargos – art. 37, XVI da CF

Regra = impossibilidade de acumulação de cargos

Exceção = pode acumular, desde que:
- a constituição permita expressamente; e
-compatibilidade de horários.

* Requisitos cumulativos

OBS.: Imprescindível a exigência de declaração de
acumulação de cargos



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos/empregos/funçõesControle da acumulação de cargos/empregos/funções

Casos permitidos (art. 37, XVI e art. 38, II ):
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,

com profissões regulamentadas;
d) vereador e outro cargo efetivo.

Casos vedados:
a) Cargo em comissão com qualquer outro;
b) Prefeito/Secretário Municipal com quaisquer outros;
c) Vereador se não houver compatibilidade de horários ou se

assumir cargo comissionado;
d) Mais de dois cargos



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos/empregos/funçõesControle da acumulação de cargos/empregos/funções

Outros casos:
a) Servidor que pede licença de um dos cargos pode acumular? Não
b) Acumulação de aposentadorias? Só de cargos acumuláveis.

A LICENÇA NÃO INTERROMPE O VÍNCULO:
• A licença sem remuneração não ilide o vício da acumulação ilegal

de cargos

• Não há vacância de cargo publico

• não gera a interrupção do vínculo do servidor com o ente jurídico
(Sumula 246 TCU)



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Controle da acumulação de cargos/empregos/funçõesControle da acumulação de cargos/empregos/funções

CARGO TÉCNICO OU CIENTIFÍCO:
• para definição da natureza do cargo, se técnico ou científico,

devem ser analisadas as atribuições do cargo fixadas em lei e não
apenas a nomenclatura do cargo, ainda que contenha a expressão
"técnico" ou "científico" no nome;

• não podem destinar-se ao exercício de atividades de burocráticas,
operacionais, simples ou repetitivas

• O cargo científico destina-se ao desempenho de atividade científica
de pesquisa, produção, desenvolvimento e transmissão de
conhecimento científico



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Movimentação vertical de cargos
(AC- CON nº 00010/14)
- É compatível com o ordenamento jurídico a
movimentação vertical de servidor do magistério
público (professor), dentro da mesma carreira a que
pertence, desde que:
a) haja previsão expressa na legislação municipal;
b) se trate de cargos pertencentes da mesma carreira,
isto é, que guardem intrínseca similaridade entre os
seguintes elementos: I) identidade substancial de
atribuições; II) compatibilidade funcional; III)
equivalência remuneratória; IV) equivalência de
requisitos de admissão.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

Outros controlesOutros controles

 Ascensão ilegal de cargos;
 desvio de função;
 avaliação periódica de desempenho;
 processos administrativos disciplinares;
 licenças e afastamentos;
 capacitação dos servidores;
 recolhimento e repasse das contribuições

previdenciárias dos servidores;
 nepotismo.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

NEPOTISMONEPOTISMO

SÚMULA VINCULANTE Nº 13

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas, viola a Constituição Federal.





CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

NEPOTISMO NEPOTISMO -- ACAC--CON 31/17CON 31/17
a) a vedação ao nepotismo, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ADC
nº 12, RE nº 579951, SV nº 13), não depende da edição de atos normativos,
por decorrer diretamente da Constituição da República;
b) a qualificação técnica para exercício dos cargos públicos constitui requisito
de índole objetiva regrado nas respectivas leis de criação (CF, art. 37, I);
c) conforme orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal,
com a edição da Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido
esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na
Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos para sua identificação,
a saber:
c.1) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de
parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento
em comissão ou função comissionada;
c.2) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante;
c.3) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de
direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e
c.4) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce
ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante;



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

NEPOTISMO NEPOTISMO -- ACAC--CON 31/17CON 31/17

d) nas situações em que não for constatada afronta direta aos termos da
Súmula Vinculante nº 13, a análise do conjunto probatório deve ocorrer no caso
concreto, com vistas a confirmar ou não a presunção de legitimidade da
nomeação impugnada.

Quanto a nomeação para cargos políticos, como é o caso dos secretáriossecretários
municipaismunicipais, não incide a proibição da Súmula Vinculante n. 13.

Reclamação nº 17.102: fraude à lei (ausência de capacidade técnica)
“...nessa seara, tem-se que a nomeação de agente para exercício de cargo na
administração pública, em qualquer nível, fundada apenas e tão somente no grau
de parentesco com a autoridade nomeante, sem levar em conta a capacidade
técnica para o seu desempenho de forma eficiente, além de violar o interesse
público, mostra-se contrária ao princípio republicano”.



CONTROLE ROTINEIRO E COTIDIANO DA GESTÃO DE 
PESSOAL

NEPOTISMO NEPOTISMO -- ACAC--CON 31/17CON 31/17

IMPORTANTE

• A prática de nepotismo:
• Ofende os princípios da impessoalidade e moralidade
• Configura ato de gestão ilegal, punível com multa

• o fornecimento de declaração falsa, quanto a inexistência de
parentesco, à autoridade administrativa que dá posse, configura:

a) falsidade ideológica tipificada no art. 299 do Código Penal, fato que
deve ser apurado pelo Ministério Público Estadual (MPE), posto que é
ilícito que ultrapassa o limite administrativo para adentrar-se na álea
criminal;

b) improbidade administrativa, ilícito civil que também deverá ser
apurado pelo MPE



• Autorização constitucional - art. 37, IX, da CF

• Deve ser precedida de seleção – PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO (PSS)

 O edital deve ser protocolizado, em meio físico no TCMGO e
em meio eletrônico (Portal dos jurisdicionado), até 3 dias
úteis após a publicação - art. 7º , IV da IN 10/15 e art. 5º, I,
“b”, da IN 09/15;

 Documentos essenciais para formalização dos processos:
(art. 7º, parágrafo único, VI, da IN 10/15)

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIACONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA



• Pontos de controle – ANÁLISE DO EDITAL (PSS):

• autorização legal para contratação das funções ofertadas
(genérico)

• ato administrativo do Chefe do Poder que declara a
existência de excepcional interesse público com a exposição
de motivos (específico)

• necessidade temporária (análise documental)
• prazo de duração dos contratos no edital (legal);
• publicidade (oficial; jornal e outros meios);
• objetividade dos critérios de seleção;
• reincidência nas contratações (consulta processual);
• desídia na realização do concurso público;
• existência de aprovados em concurso público vigente
• ACE/ACS em caso de comprovados surtos endêmicos (art.

16, Lei n. 11.350/06).

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIACONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA



ANÁLISE PELO TCMGO (processos autuados pelo jurisdicionado):

• Tempestividade: (passível de multa art. 47-A, XIV, LOTCMGO)
*até 30 dias antes da data de início das inscrições (meio físico)
*até 03 dias da publicação oficial (cadastro eletrônico)

• Regularidade dos documentos essenciais: art. 7º, I e parágrafo único, V,
da IN 10/15;

• Regularidade material do Edital:
*reserva de vagas para PNE e cadastro de reserva;
*comprovação do requisito de investidura (da posse – S. 266, STJ);
*provas ou provas e títulos (previsão legal, análise dos critérios
objetivos, caráter eliminatório e/ou classificatório);
*prazo de validade e prorrogação (art. 37, III, CF);
*nomeação (dever-direito);
*publicidade (oficial; jornal e outros meios);
*critérios de desempate (Lei n. 10741/05);

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICOPÚBLICO



QUAL O PAPEL DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DAS
SELEÇÕES PÚBLICAS?

1. Verificar autorização específica para admissão de
pessoal na LDO do exercício da deflagração do
certame ou da efetivação das admissões, antes de
efetivá-las;

2. Acompanhar realização de concursos públicos e as
correspondentes convocações, nomeações e posse;

3. Monitorar o estágio probatório dos admitidos;

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICOPÚBLICO



5. Verificar se não existem candidatos aprovados
classificados ou classificáveis ainda não convocados em
concurso anterior, com prazo de validade não expirado,
para os cargos do novo certame (art. 37, IV, CF);
6. Acompanhar e controlar os registros que se
relacionem com a folha de pagamento de pessoal, bem
como administrar as retenções legais pertinentes;
7. Acompanhar o registro de admissão dos servidores no
TCMGO.

OBS.: Para efetuar admissões o Município deve estar
abaixo do limite prudencial da Despesa Total com
Pessoal (95% do limite de cada poder municipal.

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICOPÚBLICO



BURLA A CONCURSO PÚBLICOBURLA A CONCURSO PÚBLICO
• Cargos em comissão com desvio de função;
• Contratos temporária recorrentes;
• Credenciamento

OBS.: O credenciamento restringe-se à complementação dos serviços
prestados diretamente pelo Poder Público; portanto, não se destina à
substituição do quadro de pessoal permanente.
• IN nº 00007/2016:

‘Art. 2º. Para a prestação dos serviços público de saúde e a
implementação dos programas e ações descentralizadas de saúde,
segundo a disciplina da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde
(Lei nº 8.080/90), impõem-se à Administração Pública, como regra,
a criação de cargos públicos de caráter efetivo no quadro de
pessoal permanente e o provimento por meio de concurso público.
Parágrafo único. Considerando o caráter finalístico e a titularidade
dos serviços públicos de saúde, o credenciamento não se destina à
substituição do quadro de pessoal próprio, mas à complementação
dos serviços prestados diretamente.



FIXAÇÃO E REVISÃO DE SUBSÍDIOSFIXAÇÃO E REVISÃO DE SUBSÍDIOS

• Processos autuados pelo jurisdicionado (art. 7º, 
III da IN 10/15).

• Formalização mínima do processo (art. 7º, 
parágrafo único IV da IN 10/15).

• Orientações básicas:
a. CF/88: art. 29, V, VI, VII; art. 29-A, art. 

37, XI e art. 39, §4º;
b. IN 04/12 (fixação)
c. RN 05/07  e IN 12/12 (revisão)
d. IN 12/17 (13º e 1/3 de férias)



FIXAÇÃO DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOSSUBSÍDIOS

• Pontos a serem observados na FIXAÇÃO:

 Parcela única, moeda corrente, sem vinculação
 Anterioridade – para o Legislativo
 Iniciativa – sempre do Legislativo 
 Ato próprio: 

 Lei (obrigatório para fixação do Executivo) ou
 Lei, Decreto Leg. ou Resolução (Legislativo)

 - Limites constitucionais
 - Tetos e sub-tetos



REVISÃO DE SUBSÍDIOSREVISÃO DE SUBSÍDIOS

Pontos a serem observados na REVISÃO

 LeiLei genéricagenérica (data-base + índice) + leilei específicaespecífica de Cada
Poder;

O Legislativo não poderá revisar por RESOLUÇÃO ou
DECRETO LEGISLATIVO, e o valor revisado deve respeitar
os limites constitucionais;

Percentual deve corresponder ao acumulado do período
revisado;

A revisão deverá abranger tanto os servidores
(comissionados e efetivos) quanto os agentes políticos do
respectivo Poder (GENERALIDADE);

Observância da identidade do índice (ISONOMIA);



REVISÃO DE SUBSÍDIOSREVISÃO DE SUBSÍDIOS

Pontos a serem observados na REVISÃO

OBS: o TCMGO já se manifestou pela possibilidade de
dedução do índice da revisão geral anual na atualização
do piso salarial dos profissionais da educação (AC-CON
00022/17);

Possibilidade de RGA retroativa com efeitos financeiros
posteriores (AC-CON 00026/11);

Caso tenham sido fixados os subsídios para a atual
legislatura, a revisão deverá ser proporcionalproporcional no primeiro
ano do mandato (AC-CON 0007/11);

Caso não tenha havido fixação para a atual legislatura é
permitida revisãorevisão integralintegral dos valores (AC-CON
00006/13).



PAGAMENTO DE SUBSÍDIOSPAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

- O pagamento de verbas vedadas é considerado irregular
e poderá contaminar as prestações de contas do
Presidente da Câmara, além de configurar dano ao erário.

- Caso os subsídios não sejam fixados, serão considerados
para efeito de controle dos gastos efetuados a esse título
aqueles constantes do ato fixatório expedido para a
legislatura anterior, anotados neste Tribunal, com as
devidas revisões (art. 3º, IN 04/12).

- Compete ao Controle Interno fiscalizar o pagamento de 
subsídios aos agentes políticos e acompanhar o processo 
de registro da legislação e dos valores no TCMGO.



ORIENTAÇÃOORIENTAÇÃO

O controle interno não apenas controla e fiscaliza, mas
também cumpre uma função orientadora e pedagógica.



REGULAMENTAÇÃOREGULAMENTAÇÃO

O controle interno pode regulamentar seu
funcionamento interno e sugerir a edição de
regulamentos gerais no âmbito da Administração
Pública Municipal.

Exemplo de regulamentação interna:
Edição de Instrução Normativa que fixa os critérios que
o controlador interno deverá observar quando se
deparar com uma irregularidade.

Exemplo de regulamentação externa:
Decreto que estabelece modelo de declaração de
inexistência de parentesco de servidor comissionado
quando da sua posse, conforme a AC-CON 31/17.



Dicas úteisDicas úteis

1. Manutenção de arquivo próprio;
2. Zelar pelos arquivos de pessoal da prefeitura;
3. Confecção de pareceres para se resguardar;
4. Protocolo e recibo de documentos;
5. Realização de atas de reuniões;
6. Manter o diálogo com o gestor;
7. Acompanhar as requisições do TCMGO;
8. Manter-se atualizado com as normas vigentes;
9. Capacitação contínua.



OBRIGADA!

A SAP está à disposição para ajudar!

ANDRÉA CALASSA DA SILVA
Auditora de Controle Externo – Chefe de Divisão

(62) 3216-6262


