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PARECER DE CONTROLE INTERNO  

  

 ASSUNTO  :  PROCESSO CONCURSO PUBLICO Nº. 001/2022  

ÓRGÃO  :  CAMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO  

GESTOR  :  EVANDRO KOMMERS  

  

 Exmo. Conselheiro Relator.  

  

Em atendimento a Resolução 14/2007 e a Resolução Normativa 13/2010, 

ambas desta Corte de Contas, apresenta-se Parecer de Controle Interno em que consta o resultado 

do exame do presente certame pelo funcionário competente deste órgão.  

  

A publicação do edital ocorrerá no dia 17/01/2022 em Imprensa Oficial e as 

provas do certame será realizada em 06/03/2022.  

  

1. DOCUMENTOS EXIGIDOS  

  

Da análise dos documentos que estão sendo encaminhados ao TCE-MT, 

constatamos que os mesmos estão de acordo com o Manual de Orientação de Remessa de 

Documentos ao TCE/MT, conforme conclusão deste relatório.  

  

2. JUSTIFICATIVA  

  

A Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo apresentou a  

justificativa para a realização do presente certame. Em sua justificativa o Poder Legislativo deixa 

as vagas disponíveis no Edital nº 001/2022, são para cargos de Advogado e Controle Interno, 

devidamente detalhados na sequência do parecer:  

  

3. COMISSÃO  

  

A comissão foi designada por meio da Portaria n°. 071/2022, de 19/11/2021, e 

foi composta pelos seguintes membros:  

Cargo/Função Requisito 
Nº de 

Vagas 
Prova Remuneração Carga horária 

Advogado  
Nível 

Superior 
01 Objetiva R$ 4.677,19  20hs. Semanais  

Controlador 

Interno  

Nível 

Superior 
01 Objetiva R$ 7.015,79  30hs. Semanais  
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 NOME 
FUNÇÃO NA 

COMISSÃO 
CARGO MAT. 

Fabrícia A. Nogueira  Dembogurski  Presidente  Procuradora Jurídica    

José Carlos dos Santos Alves  Secretário  Assessor de Imprensa    

Marcia da Silva Sobrinho  Membro  Escriturária    

Rosangela de Matos Dias  Membro  Vereadora    

   

4. ENTIDADE EXECUTORA  

  

A empresa ATAME Assessoria Consultoria e Planejamento Ltda, contratada, 

possui previsão em seu contrato social/estatuto social para realização do certame.  

  

5. EDITAL  

  

Examinando o edital deste certame, verifica-se que:  

  

5.1. Prazo das Inscrições 

  

O prazo estabelecido para as inscrições foi de 20 (vinte) dias úteis, sendo, 

portanto, suficiente. Tal medida não viola o amplo acesso dos candidatos interessados em 

participar do certame.  

  

5.2. Taxa de Inscrição  

  

O Edital demonstra os seguintes valores de taxa de inscrição:  

  

• Advogado - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);  

• Controlador Interno - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).  

  

 5.3. Vagas para Portadores de Necessidades Especiais  

  

Constatou-se que devido ao numero de vagas estar limitado a número ínfimo 

de vaga por cargo, os portadores de necessidades especiais irão concorrer normalmente com os 

demais candidatos.  

  

5.4. Forma de Avaliação  

  

O edital prevê que a avaliação do candidato neste certame será por intermédio 

de “prova objetiva”, estando de acordo com o disposto do art. 37 da Constituição Federal/88, que 

dispõe que as avaliações devem ser realizadas por meio de provas ou de provas e títulos.  
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No edital constam destacados o prazo e a forma para interposição de recursos 

em todas as fases do presente certame, tendo em vista a garantia constitucional da ampla defesa.  

  

6. LOTACIONOGRAMA  

  

Verificamos que os cargos elencados no lotacionograma foram 

disponibilizados dentro do limite de vagas previsto, conforme o artigo 61, inciso II, alínea “a”, 

da Constituição Federal/88.  

  

7. REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO  

  

O edital prevê que os candidatos habilitados e classificados no presente 

certame serão submetidos ao Regime Jurídico Estatutário.  

 

Também foi previsto o Regime Previdenciário que será RGPS.  

  

8. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA  

  

Por fim de acordo com a análise das peças de planejamento, verificamos que a 

declaração do ordenador de despesa, está compatível com o PPA, a LDO e a LOA, pois a ação 

“realizar concurso publico” está prevista nas leis orçamentárias.  

  

Portanto, o ordenador de despesa demonstrou que as despesas do processo 

seletivo simplificado têm suporte orçamentário e financeiro.  

  

 CONCLUSÃO  

  

Depois de todo o exposto, consideramos que o presente certame foi elaborado 

dentro dos parâmetros legais.  

  

É o parecer.  

  

Controladoria Interna do Poder Legislativo de Peixoto de Azevedo/MT, em 

17/01/2022.  

  

 

 

RICARDO JOSE DA SILVA FILHO 

Controlador Interno 
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