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Assunto: CidadES 
 
 

 
Afonso Cláudio, 11 de janeiro de 2021. 

 
 
Prezados, 
 
 
A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições de orientação e 
acompanhamento, vem apresentar ATO RECOMENDATÓRIO em relação ao envio de dados 
e informações, por meio de sistema informatizado CidadES, em relação as Remessas de 
competência da Secretaria Municipal de Administração.  
 
 

Atos de Pessoal: instrumento que tem a função de receber e 
armazenar as informações e documentos, composto pelas Remessas 
Resumo de Concursos do Exercício Anterior, Edital, Concurso 
Homologado, Atualização Concurso e Admissão; (IN 38/2016) 
Remessa Folha de Pagamento: envio de informações referentes à 
folha de pagamento e à gestão de recursos humanos da UG, por meio 
de arquivos estruturados; (IN 68/2020) 
Remessa Contratação: conjunto de dados referentes às 
contratações para aquisição de produtos, serviços diversos e obras, 
encaminhado ao TCEES; (IN 68/2020) 
 

 
Atos de Pessoal: 
 
Quanto ao andamento do envio dos Atos de Pessoal, verificamos que encontra-se 
processada com impedimento, na data 30/12/2020 às 11:13:51, na Remessa “Atualização 
do concurso”, que é utilizada para encaminhar os eventos ocorridos após a homologação do 
resultado final e durante a validade do concurso, conforme verifica-se abaixo: 
 

 
 
Vale enfatizar que as informações relativas aos concursos para provimento de pessoal 
efetivo e temporário, com edital de abertura publicado no exercício de 2020, deverão ser 
encaminhadas nos termos da Remessa “Resumo de Concursos do Exercício Anterior” até o 
dia 31 de janeiro de 2021, conforme art. 3º da IN 38/2016. Caso não tenham sido realizados 
concursos no exercício de 2020 a remessa deverá ser encaminhada vazia. 
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O não envio das remessas exigíveis nos prazos legais ou normativos, gera automaticamente 
o Auto de Infração Eletrônico no sistema CidadES, expedindo multa imediata ao 
descumprimento, independente dos motivos retardatários. 
 
Folha de Pagamento: 
 
Encaminhada pelo Setor de Recursos Humanos, a partir do exercício de 2020, a data limite 
para homologação é até o dia 10 do mês subsequente a que se refere, tanto o FMS, quanto 
as informações da Prefeitura. 
 
Orientamos que antecipem ao máximo possível a geração e validação dos dados para 
transmissão, evitando inconsistências impeditivas e tempo hábil para corrigi-las, se 
necessário. 
 
Contratação: 
 
É recomendável iniciar os preparativos para remessa “Contratações” (Encaminhada pela 
Administração/Setor Licitações/Setor Compras), que embora prorrogado, o novo prazo será 
oportunamente divulgado, sendo necessário atentar às dificuldades impostas pelo sistema, 
no intuito de evitar inconsistências e punições à época.  
 
Reitera-se que os prazos para as competências do exercício de 2020 são: 

 

 
 
Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 
MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO 

Auditora Pública Interno 

 
 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Ilmo. Sr. Paulo Henrique Pagotto             


