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INTRODUÇÃO 
 

A exigência pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC do 

Parecer sobre a regularidade dos Atos de admissão de pessoal ou de 

concessão de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a reserva, 

está fundamentada no artigo 12 da Instrução Normativa N. TC-11/2011, de 

16/11/2011, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 12. Para o exercício da competência atribuída ao 

Tribunal pelo inciso III do art. 59 da Constituição Estadual, 

a autoridade administrativa responsável por ato de 

admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, 

pensão, reforma ou transferência para a reserva, 

submeterá os dados e informações pertinentes à unidade 

de controle do respectivo órgão ou entidade ou, 

inexistindo, ao órgão central de controle interno, ao qual 

caberá emitir parecer sobre a regularidade dos referidos 

atos. (Redação dada pela Instrução Normativa N. TC-

12/2012 – DOTC-e de 02.5.2012)  

Parágrafo único. A manifestação do controle interno de 

que trata o caput deverá constituir peça integrante do 

processo administrativo correspondente. (Parágrafo 

suprimido pela Instrução Normativa N. TC-12/2012 – 

DOTC-e de 02.5.2012)” 

 

A previsão na Instrução Normativa, por sua vez, tem fundamento no artigo 59, 

III da Constituição do Estado de Santa Catarina, a seguir transcrito: 

“Art. 59 — O controle externo, a cargo da Assembleia 

Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 

(...) 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos 

de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 

nomeações para cargo de provimento em comissão, bem 

como a das concessões de aposentadorias, reformas e 

pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
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alterem o fundamento legal do ato concessório;”(grifos 

nossos) 

Ao utilizar a expressão “a qualquer título”, excetuando apenas as nomeações 

para cargo de provimento em comissão, a Constituição da República deixa 

margem para a interpretação de que estariam sujeitos ao registro pelo TCE 

tanto as admissões de servidores efetivos quanto de temporários. 

Impende reiterar que o órgão/entidade poderá fazer consulta ao TCE para se 

manifestar formalmente sobre o tema, conforme previsto no artigo 103 do 

Regimento Interno do TCE/SC – Resolução nº TC-06/2001, 03/12/2001, a 

seguir transcrito: 

“Art. 103. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a 

dúvidas de natureza interpretativa do direito em tese, 

suscitadas na aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares concernentes à matéria de competência 

do Tribunal, formuladas:  

I – no âmbito estadual, pelos titulares dos Poderes, 

Secretários de Estado, Procurador Geral de Justiça, 

Procurador Geral do Estado, membros do Poder 

Legislativo, dirigentes de autarquias, sociedades de 

economia mista, empresas públicas e fundações 

instituídas e mantidas pelo Estado;” 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

Entende-se que a emissão de Parecer deve retroagir aos Atos de admissão 

posteriores a 01/01/2012, data em que a IN 01/2011 passou a produzir efeitos, 

conforme previsto em seu artigo 19. 

Cabe ao controle interno emitir parecer sobre a regularidade dos Atos de 
Admissão. Os Atos de concessão de aposentadoria e pensões estão sendo 
emitidos pelo IPREV. Os Atos de Reforma ou Transferência para a Reserva 
são de competência da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
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NOTA DE CONFERÊNCIA 
 
 

A Nota de Conferência deverá ser arquivada na pasta funcional de cada 

servidor 

 
 
ADMISSÃO/NOMEAÇÃO 
SERVIDOR: xxxxx 

 Rol de Documentos – Admissão/Nomeação (ANEXO IV TC11/2011)  

Item Documentos Fls. 

I Ato de admissão/Nomeação 
 

II Comprovação da publicação do ato de nomeação, conforme legislação 

pertinente 

 

III Endereço do servidor/empregado 
 

IV Comprovação da existência de cargo/emprego criado por lei  
 

V Regime jurídico 
 

VI Informação concernente aos dados pessoais como: nome, sexo, CPF, 

número do registro ou matrícula, cargo/função, classe, nível, padrão e 

referência de vencimento, lotação, data do efetivo exercício e n. do 

PIS/PASEP, se houver  

 

VII Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial, salvo 

quando se tratar de servidor público em efetivo exercício  

 

VIII Comprovação relativa à nacionalidade brasileira 
 

IX Comprovação relativa ao gozo dos direitos políticos  
 

X Comprovação relativa à quitação com as obrigações militares, quando for 

o caso 

 

XI Comprovação relativa à quitação com as obrigações eleitorais 
 

XII Declaração de não-acumulação de cargo, função, emprego ou percepção 

de proventos, fornecida pelo candidato  
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XIII Comprovação relativa à idade mínima de 18 anos 
 

XIV Comprovação relativa à habilitação exigida no edital 
 

XV Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, 

penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável  

 

XVI 
Fotocópia do registro do contrato na carteira profissional, quando se 

tratar de pessoal celetista 

 

XVII 
Prova de cumprimento dos demais requisitos exigidos no edital de 

concurso público 

 

XVIII 
Termo de posse  

 

 

________________________________________________ 

Servidor(a) que fez a conferência   

Matrícula xxxxx 
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PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº XXX/20XX  
REGULARIDADE DE ATO DE ADMISSÃO 

 

Nome Servidor  

Data Nomeação  

Cargo  

Nº Ato  

Nº DOE  

Data publicação DOE  

Nº Proc. Administrativo  

 

Trata-se de parecer do controle interno sobre a regularidade do processo de 
admissão do servidor acima qualificado, em cumprimento ao art. 12 da 
Instrução Normativa nº TC-11/201. 

Foram verificados os documentos de fls. __ a __. 

Restou constatado o preenchimento das exigências contidas no referido 
normativo do Tribunal de Contas do Estado, bem como no Edital nº 
______________, no que diz respeito à ordem classificatória e nos demais 
aspectos legais. 

Isto posto, atesto pela REGULARIDADE da respectiva nomeação, sem prejuízo 
de eventuais e posteriores verificações pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

Local, __ de ____________ de 201_. 

 

 
______________________________ 

Responsável pelo Controle Interno 
Matrícula nº xxxxx 
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PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº XXX/20XX  
IRREGULARIDADE DE ATO DE ADMISSÃO 

 

Nome Servidor  

Data Nomeação  

Cargo  

Nº Ato  

Nº DOE  

Data publicação DOE  

Nº Proc. Administrativo  

 

Trata-se de parecer sobre a regularidade do processo de admissão do servidor 
acima qualificado, emitido pelo controle interno desta unidade, de acordo com o 
que determina o art. 12 da Instrução Normativa nº TC-11/201. 
 
Foram verificados os documentos de fls. __ a __.  
 
Restou constatado o não cumprimento de alguma(s) da(s) exigência(s) 
contida(s) no: 
 
(  ) referido normativo do Tribunal de Contas do Estado, restando a saber a 
seguinte documentação: ____________ 
(   ) na ordem classificatória, a saber: ___________ 
(   ) nos demais aspectos legais, a saber: _____________ 
 
Isto posto, atesto pela IRREGULARIDADE da respectiva nomeação, devendo a 
setorial de gestão de pessoas providenciar a regularização do registro de 
admissão/ anulação do ato de admissão (quando for o caso), sem prejuízo de 
eventuais e posteriores verificações pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

Local, __ de ____________ de 201_. 
 
 

______________________________ 
Responsável pelo Controle Interno 

Matrícula nº xxxxx 
 


