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OFICIO CIRCULAR CGM N° 92/2021
DA:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

À:

UNIDADES GESTORAS

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO: Alínea(s) a, f e i, artigo 10 da Lei Municipal n°
746/2017.
Senhores(as) Secretário(as),
Em cumprimento às normas e princípios da administração pública
municipal, como também, nos termos do disposto no inciso IX do caput do
art. 37 da Constituição Federal, a Controladoria Geral do Município de
General Sampaio-CE, vem através deste, estabelecer critérios e normas a
serem adotadas pelas as unidades gestoras deste município, quando da
abertura de processos seletivo de contratação temporária em caráter de
excepcionalidade no âmbito da gestão municipal.
Todas as unidades gestoras deverão adotar o cronograma de abertura do
processo seletivo conforme especificação abaixo:

1° PASSO
Pedido de solicitação para a abertura do processo seletivo de contratação de
servidores em caráter de exc epci onal idade, constando (Objeto, tipo de
cargos ofertados, quantidade por cargos, valores, vigência, respaldo legal,
recurso financeiro e justificativa).
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2° PASSO
Instaurar a comissão organizadora para coordenar e executar o Processo
Seletivo de contratação de servidores em caráter de excepcionalidade.

3° PASSO
Envio do Edital de Abertura do Processo Seletivo de Contratação, para as
considerações da Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral
do Município, a fim de emitirem os pareceres técnicos e jurídicos.

4° PASSO
Caso os pareceres sejam favoráveis à abertura do Processo Seletivo, a
unidade gestora deverá enviar o edital de abertura ao setor de transparência
para publicação em Diário Oficial do Município.

5° PASSO
A Unidade Gestora deverá solicitar ao setor de transparência a publicação
em Diário Oficial do Município a documentação comprobatória das etapas
seguintes:
- Resultado Preliminar
- Resultado Final
- Termo de Homologação
- Edital de Convocação
- Outros (se necessário).
Vale ressaltar que toda e qualquer contratação temporária de servidor em
caráter de excepcional idade, será necessário o envio do instrumento
contratual a Controladoria Geral do Município para efeito de ciência.
Todos os instrumentos contratuais de servidores temporários deverão ser
publicados em Diário Oficial do Município.
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"Lei n° 727/2016 - Cria a imprensa oficial do
município.
Art. 2°, Inciso IV - Atos que devem ser publicados na
imprensa oficial e no sitio do Poder Executivo em
face da Lei n. 9755/98, Instrução Normativa n. 28/99
TCUeLC 101/00LRF.
- Contratos e Aditivos

Lei n°746/2017 de 04 de Julho de 2017- Cria a Controladoria Geral do Município
Art. lO A controladoria Geral do Município será composta da seguinte forma:
1 - Controlador Geral, Cargos Comissionado, responsável pela a gestão da Controladoria Geral do
Município com as seguintes atribuições:
a) Formular, propor, sugerir, acompanhar. coordenar e implementar ações go .vernamentais
voltadas à implementação de modelo para supervisão técnica e procedimentos para proteção do
patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como eficácia e
eficiência operacional.
f) Requisitar aos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Municipal, Informações e
Documentos Necessários ao Regular Desenvolvimento dos Trabalhos da Controladoria Geral do
Município.
i) Propor Medidas Legislativas ou Administrativas e Sugerir Ações Necessárias para Evitar a
Repetição de Irregularidades Constatadas.
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