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Assunto: Admissão de Pessoal
Data: 17 de janeiro de 2019.
Interessados: Secretarias Municipais/Departamento de Recursos Humanos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
Nº 01/2019

Considerando o papel institucional desta Controladoria Municipal que é de zelar
pela legalidade, moralidade e principalmente pela eficiência de todos os atos da administração
municipal, obedecendo aos ditames da legislação municipal e ainda com base nas normatizações
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Constituição Federal;

Considerando a reunião realizada em data de 06 de dezembro de 2018 para
tratar de assuntos referente as rotinas existentes relacionadas ao Departamento de Recursos
Humanos, principalmente relacionada a admissão de pessoal;

Considerando que os servidores relataram dificuldades no enfrentamento com
alguns Secretários Municipais que admitem profissionais sem qualquer comunicação ao
Departamento de recursos humanos, sem celebração de contrato, sem Decreto de Nomeação e
depois requerem pagamentos com data retroativa á data da celebração da admissão;
Considerando que essas ações afetam todo o andamento dos processos
administrativos existentes, incluindo o fechamento da folha no prazo estabelecido em lei;
Considerando que a relação jurídica entre servidor e Prefeitura deve ser
efetivada através de atos legais como Decreto de Nomeação, Termo de Posse ou celebração de
contrato e qualquer trabalho exercido anterior a isso, fere o Princípio Constitucional da
Legalidade, é o presente documento para Notificar os Senhores Secretários do que segue:
a) Do fluxo a ser observado no momento da contratação/nomeação

1 – Verificada a necessidade de contratação/nomeação, o Secretário responsável
solicita e encaminha o pedido devidamente justificado que demonstre os motivos que deram
ensejo à pactuação do contrato temporário ou nomeação para a Direção de Gestão, conforme
modelo proposto;
2 – A Direção de Gestão/Secretaria de Gestão analisa a existência de vagas no
lotocionograma para fins de controle, a remuneração prevista em lei e encaminha para o
Departamento de Recursos Humanos;

3 – O Secretário que solicita a admissão, encaminha o servidor munido dos
documentos necessários, para as providências junto ao Departamento de Recursos Humanos –
RH;
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3 – O RH solicitará ao servidor a apresentação dos documentos estabelecidos em
Lei, bem como demais documentos que e entender pertinentes e preencherá os dados do mesmo
junto ao sistema, bem como emitirá seu contrato ou decreto;

4 – O servidor somente poderá iniciar suas atividades após a formalização de
seu vínculo através de Decreto ou Contrato junto ao RH;

5 – Não poderá ser realizado pagamento retroativo a servidor antes da
formalização do vínculo, sendo responsabilidade do Secretário da pasta a obediência a este item;

6 – Caso sejam constatado eventuais dias trabalhados sem a referida
formalização o Secretário da pasta será responsabilizado, mediante procedimento administrativo
próprio e indenização pelo valor devido;
7 – A Secretaria de Gestão sempre fará a conferência acerca da existência de
vagas no lotacionograma, o valor da remuneração, a existência de previsão legal, o índice de
gastos com pessoal e a documentação apresentada de acordo com o necessário para
encaminhamento via APLIC.
8 – O Departamento de Recursos Humanos designará responsável pela
elaboração do contrato, cadastro dos dados do servidor, inclusão via sistema da minuta do
contrato, realização de publicação das admissões. (O cadastro deverá ser preenchido de acordo
com as informações solicitadas no software contratado pela Prefeitura);

9 - O pedido de contratação ou nomeação que não seja instruído com toda a
documentação não será deferido.
10 – As admissões devem ocorrer sempre entre o período compreendido entre o
dia 1º e 20 de cada mês, para que haja tempo hábil para inclusão na folha do mês respectivo;

11 – Cada Secretário, ciente do índice de gastos com pessoal, que insistir em
contratações/nomeações em cargos em comissão serão responsáveis solidariamente;
12 – A folha de pagamento deverá ser fechada até o dia 30 de cada mês para
elaboração do respectivo empenho;

13 – A Controladoria Geral emitirá parecer sobre as contratações mensais em até
três (03) dias após o recebimento da documentação dos servidores.
Secretário;

14 - O RH formalizará a contratação em até dois (02) dias da solicitação do

15 – O Departamento de Recursos Humanos deverá manter em arquivo digital a
documentação do servidor, podendo se desfazer dos arquivos físicos, e guardando apenas os
relevantes e caso o servidor já tenha sido contratado anteriormente, não será necessário solicitar
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todos os documentos novamente, mas tão somente os necessários de acordo com as tabelas do
APLIC. (Ex., não será necessária a apresentação de Cédula de Identidade a cada ano que o servidor
seja contratado). Essa normatização poderá ser através de Portaria do Chefe do Departamento de
RH;

16 - Os servidores que tiveram seus contratos rescindidos ou que foram
exonerados não devem permanecer exercendo qualquer atividade.
17 – Os documentos que deverão ser utilizados pelas Secretarias para solicitação
de novas admissões serão encaminhados via e-mail pela Secretaria de Gestão até a data de 1º de
fevereiro de 2019.

A Controladoria Geral do Município coloca-se a disposição para maiores
esclarecimentos sobre o assunto.
É o que nos cumpre orientar.

Alta Floresta – MT., em 17 de janeiro de 2019.
Verônica Brunkhrost Bortolassi
Controladora Geral
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