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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE .IOÃO NEIVA 

João Neiva/ES, 08 de janeiro de 2021. 

Para: Recursos humanos 

Secretaria de Administração 

Prefeito Municipal 

De: CGM - Controladoria Geral do Município. 

Assunto: IN 38/2016 TCEES — PRAZOS ESTABELECIDOS REMESSA 

DIGITAL.  

Prezados Senhores, 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos artigos 31 e 74 da Magna 

Carta, assim como no artigo 16-8 da Lei Municipal no 2939/2016 e demais 

normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, vêm, 

respeitosamente a Vossa Ilustre presença, CIENTIFICAR quanto a 

necessidade do cumprimento dos PRAZOS estabelecidos na IN 38/2016 

TCEES, referente a Remessa Digital do Concurso Público no portal 

CidadES.  

Art.  3° Os jurisdicionados mencionados no  art.  10, para fins 

do  art.  219 da Resolução TC no 261/2013 (Regimento 

Interno do TCEES - RITCEES), encaminharão, 

eletronicamente, até o dia 31 de janeiro do exercício 

subsequente, nos termos da remessa Resumo de 

Concursos do Exercício Anterior,  informação sobre os 

concursos públicos para provimento dos cargos e 

empregos públicos efetivos e temporários com edital 

de abertura publicado durante o exercício anterior.  

Art.  6° Os documentos e informações listados na  

remessa Concurso Homologado serão remetidos ao 

TCEES no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a 
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partir da data de publicacão da homologação do 

resultado final do concurso.  

Art.  70  Durante a validade do concurso, os eventos 

ocorridos após a homologação do resultado final 

deverão ser informados ao TCEES nos termos da remessa 

Atualização Concurso, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da respectiva ocorrência.  

Art.  8° Para os fins do  art.  221, inciso I, do RITCEES, os 

jurisdicionados mencionados no  art. lo  desta Instrução 

Normativa encaminharão, no prazo de até 30 (trinta)  

dias contados a partir da data de inicio do efetivo 

exercício,  documentos e informações referentes aos atos 

de admissão nos cargos e empregos públicos,  nos 

termos da remessa Admissão, excetuando-se as nomeações 

para os cargos em comissão e as contratações temporárias 

de excepcional interesse público. 

Por fim, RECOMENDAMOS aue seja cumprido o encaminhamento ao 

Tribunal de Contas das informacões referentes à homologação da  

remessa dos dados da folha de pagamento de dezembro de 2020  

conforme disposto no anexo 01 da IN 68/2020 TCEES, no prazo de 10 de 

janeiro de 2021.  

Por derradeiro, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Com nossos cordiais cumprimentos,  

Isaac  Lopes Santana 
Auditor de Controle Interno -  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.676/2020 
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