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RESOLUÇÃO Nº 022/2015 
 
 
 

Aprova a Instrução Normativa SRH n° 004/2015 – 
Versão 01 e dá outras providências. 

 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iconha, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas, e para dar cumprimento às exigências contidas nos artigos 31, 70 
e 74 da Constituição Federal, artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual, artigo 59 
da Lei Complementar n° 101/2000 e a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela 
Resolução TC nº 257/2013, além da Lei Municipal n° 754 de 1º de agosto de 2013 (Lei 
que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal) e da Portaria nº 019/2013 
(Homologa o novo Plano de Ação para implantação Sistema de Controle Interno), 
RESOLVE. 

 
Art. 1°. Fica aprovada a Instrução Normativa SRH nº 004/2015, de 

responsabilidade do Setor de Recursos Humanos, que dispõe acerca dos procedimentos 
para manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, em conformidade 
com o Decreto Municipal n° 2.865 de 09 de julho de 2015.  
 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Iconha-ES, 26 de agosto de 2015. 
 
 

 
 

Marcos José Beiriz Soares 
Presidente 

 
 
 

Gedson Brandão Paulino                                                                   Valdeci Cestari 
Vice-Presidente                                                                                   Secretário 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 004/2015 
 
Versão: 01 
 
Aprovação em: ________ 
 
Ato de aprovação: __________ 
 
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Iconha 
 
 
I – FINALIDADE  
Estabelecer procedimentos para manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre 
vantagens, promoções e adicionais. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA 
Abrange todos os setores Administrativos da Câmara Municipal de Iconha. 
 
 
III – CONCEITOS 
 
1. Servidor Público 
É a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 
2. Vencimento 
Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. 
 
3. Remuneração 
Vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou 
temporárias, estabelecidas em lei. 
 
4. Vantagens 
Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens: ajuda de custo; diárias; gratificações e adicionais; e, abono família/salário 
família. As gratificações e os adicionais somente se incorporação ao vencimento ou 
provento nos casos indicados em lei. E ainda, as gratificações e adicionais não serão 
computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos 
pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
 
5. Das Gratificações e Adicionais 
Além dos vencimentos e das vantagens poderão ser deferidas aos servidores as 
seguintes gratificações e adicionais: gratificação de função; gratificação natalina; 
adicional por tempo de serviço; adicional pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas; adicional pela prestação de serviço extraordinário; adicional 
noturno; abono família/salário família. 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

3 
 

5.1. Gratificação Natalina (13º salário) 
O Servidor Público terá direito anualmente ao 13º salário, com base no número de meses 
de efetivo exercício no ano, na mesma remuneração integral que estiver percebendo ou 
no valor do provento a que o mesmo fizer jus. A forma de pagamento do 13º salário será 
estabelecido no início de cada exercício financeiro. 
 
5.2. Adicional por tempo de serviço 
Adicional concedido ao servidor público municipal efetivo a cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício prestado à Câmara Municipal, no percentual de 5% (cinco por cento) do 
vencimento do cargo efetivo, até o limite de 35% (tinta e cinco por cento), desde que 
atende aos requisitos previstos em Lei. 
 
5.3. Adicional pelo exercício de atividades insalubres perigosas ou penosas 
É o adicional que fazem jus o servidor que trabalha com habitualidade em locais 
insalubres, perigosos ou penosos.  
 
5.4. Adicional pela prestação de serviço extraordinário 
Devido ao servidor pela prestação de serviço em tempo excedente ao da duração normal 
da jornada de trabalho, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora 
normal de trabalho. 
 
5.5. Adicional noturno 
Devido ao servidor pela prestação de serviço no horário compreendido entre 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o valor da hora diurna. O adicional noturno não se incorpora à 
remuneração ou provento. 
 
5.6. Abono família/salário família 
É o benefício que têm direito servidores públicos que tenham remuneração inferior ou 
igual a remuneração máxima da tabela do  salário família, publicado pelo Regime Geral 
de Previdência Social.  
 
6. Promoção  
A Promoção horizontal é passagem do ocupante do Cargo à Classe imediatamente 
superior da mesma Carreira a que pertence, titular de cargo em caráter efetivo. 
 
7. Férias e 1/3 de férias (adicional constitucional) 
É o direito de gozo de 30 dias após cada período de 12 meses de exercício, não podendo 
ultrapassar dois períodos aquisitivos, independente do vínculo do servidor. Pagamento de 
1/3 da remuneração devida por ocasião do gozo de férias, nos termos previsto na 
Constituição Federal. 
 
8. Licença prêmio 
O servidor efetivo faz jus a uma licença remunerada, a cada 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício no serviço público municipal, pelo período de 3 (três) meses. A licença-prêmio 
poderá ser usufruída a qualquer tempo, em período integral, desde que solicitado pelo 
servidor ou convertida em pecúnia.  
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IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 
A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 
Setor de Recursos Humanos – SRH, no sentido da implementação do Sistema de 
Controle Interno, sobre o qual dispõem os artigos 31, 70 e 74, todos da Constituição 
Federal, Lei Municipal nº 754, de 1º de agosto de 2013 (Lei que dispõe sobre o Sistema 
de Controle Interno Municipal), Resolução TCE-ES nº 277/2011. Visando atender ainda a 
Lei Municipal nº 013/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Iconha), Lei nº 678/2011 
e demais legislações pertinentes à matéria desta IN. 
 
 
V – RESPONSABILIDADES 
 
1. Do Setor Responsável – Setor de Recursos Humanos 
 
1.1. Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada e orientando os setores executores na sua aplicação. 
 
1.2. Promover discussões técnicas com os setores executores e com ao setor 
responsável pelo Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
1.3. Controlar, supervisionar e acompanhar a concessão de vantagens, promoções e 
adicionais dos servidores. 
 
1.4. Receber as solicitações dos servidores, devidamente protocolizada, e analisar os 
documentos comprobatórios, em conformidade com regulamento pertinente do que trata 
esta Instrução Normativa e demais legislações. 
 
1.5. Apurar as informações e fornecer dados a fim de emitir documento formal de 
concessão de vantagem. 
 
1.6. Alimentar as alterações de informação de vantagens, promoções e adicionais no 
sistema de folha de pagamento. 
 
1.7. Incluir cópias dos documentos de alterações ou atos, na pasta individual do servidor. 
 
2. Dos setores administrativos como Executores 
 
2.1. Atender às solicitações do setor responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações. 
 
2.2. Alertar o setor responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

5 
 

principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional. 
 
2.3. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
 
2.4. Zelar para que todos os servidores realizem suas atribuições e tenham condições de 
exercer seu trabalho. 
 
2.5. Informar imediatamente ao Setor de Recursos Humanos a alteração de local de 
trabalho do servidor para fins de pagamento do Adicional de Insalubridade, 
Periculosidade ou Penosidade.  
 
3. Do Setor de Controle Interno 
 
3.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle. 
 
3.2. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Setor de Recursos 
Humanos – SRH, através da atividade de auditoria interna e inspeções, propondo 
alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
4. Da Procuradoria Jurídica 
 
4.1. Analisar processos pertinentes de direitos e vantagens dos servidores quanto à 
legalidade e emitir parecer jurídico, caso necessário. 
 
 
VI – PROCEDIMENTOS 
 
A - DAS VANTAGENS 
  
1. Os procedimentos de manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, 
promoções e adicionais iniciar-se-á com a solicitação do servidor devidamente 
protocolizada no Protocolo da Câmara Municipal. 
 
1.1. A solicitação formal do servidor deve ser instruída com os documentos 
comprobatórios ao Setor de Recursos Humanos. 
 
1.2. Excetuam-se a necessidade desta solicitação as seguintes vantagens que tem 
procedimentos distintos: 
 
a) Adicional pela prestação de serviços extraordinários – informada pela Administração 
mensalmente por meio do apontamento da frequência mensal. 
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b) Adicional por tempo de serviço – Apurado pelo Setor de Recursos Humanos com base 
no acervo funcional do servidor e concedido após realização de Estudo individualizado 
visando o atendimento dos requisitos previstos em Lei, por meio de formulário padrão 
denominado “ESTUDO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO – ATS”, que após  anuído pela Procuradoria Jurídica será autorizado pelo 
Presidente da Câmara, publicado por meio de Portaria Individual e incluído na folha de 
pagamento do mês subseqüente a que o servidor fez jus ao recebimento.  
 
c) Adicional Constitucional de Férias – Concedido automaticamente ao servidor de férias, 
depois de informado e atestado na planilha de frequência pela Diretoria, mediante juntada 
do requerimento do servidor. 
 
d) Adicional noturno – concedido juntamente com o pagamento depois de informado e 
atestado, concomitante a planilha de frequência, pela Diretoria. 
 
e) 13º Salário/Gratificação Natalina – Apurado automaticamente pelo Sistema da Folha 
de Pagamento conferido e pago de acordo com as normas vigentes. 
 
f) Promoção – Apurado pelo Setor de Recursos Humanos com base no acervo funcional 
do servidor e concedido após realização de Estudo individualizado visando o atendimento 
dos  requisitos previstos em Lei, por meio de formulário padrão denominado “ESTUDO 
PARA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO”,  que 
após anuído pela Procuradoria Jurídica será autorizado pelo Presidente da Câmara, 
publicado por meio de Portaria Individual e incluído na folha de pagamento do mês 
subsequente a que o servidor fez jus ao recebimento.  
 
g) Abono família/salário família – Apurado automaticamente pelo Sistema da Folha de 
Pagamento conferido e pago de acordo com as normas vigentes 
 
1.3. Caso o servidor sentir-se prejudicado quanto às vantagens, citadas no item 1.2., 
deverá solicitar a revisão das mesmas por meio de requerimento protocolizado na 
Câmara Municipal. 
 
2. O Setor de Recursos Humanos de posse da solicitação de controle sobre vantagens, 
promoções e adicionais, deve analisar os documentos comprobatórios e colher parecer 
da Procuradoria Jurídica, caso necessário. 
 
2.1. Caso a solicitação em análise atenda a todos os pré-requisitos previstos em Lei, será 
encaminhada ao Setor de Recursos Humanos para confecção do ato necessário, e após 
deverá ser alimentado no sistema de folha de pagamento com as informações. 
 
2.2. Caso os autos não estejam instruídos com todos os documentos comprobatórios, 
deve-se solicitar ao servidor para sanar a irregularidade. 
 
2.3. Havendo inconformidade nos documentos apresentados para alterar o cadastro de 
vantagens, promoções e adicionais, deve-se solicitar ao servidor para sanar o vício no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias. 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

7 
 

 
3. O Setor de Recursos Humanos deve realizar a nova conferência dos documentos 
comprobatórios e, havendo alteração jurídica de vantagens, formalizar ato, e após, inserir 
as informações no sistema. 
 
3.1. Realizada a alteração do cadastro, o Setor de Recursos Humanos deverá anexar às 
cópias dos documentos, na pasta individual do servidor. 
 
B - DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 
 
1. O adicional de insalubridade e periculosidade será concedido ao servidor que trabalha 
em atividades insalubres ou perigosas, mediante atestado da Diretoria e laudo do médico 
perito do Município em conformidade com o Laudo Técnico das Condições de Trabalho – 
LTCAT e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA. 
 
1.1. A solicitação do adicional de insalubridade e/ou periculosidade deverá ser formulada 
pelo servidor e protocolada no protocolo geral da Câmara Municipal. 
 
1.2. Após, o pedido será encaminhado ao Setor de Recursos Humanos que informará a 
situação funcional do requerente, e encaminhará à Diretoria para informar 
minuciosamente as atividades realizadas pelo requerente a fim de remeter ao Médico 
Perito para emissão de Laudo para concessão ou não dos referidos adicionais. 
 
1.3. Periodicamente o Setor de Recursos Humanos deverá oficiar a Diretoria para que a 
mesma informe qualquer mudança relativa ao local de trabalho do servidor, ou confirme o 
local de trabalho do servidor de modo a subsidiar o controle de pagamento dos adicionais 
de insalubridade e periculosidade. 
 
C- DA LICENÇA-PRÊMIO  
 
1. A Licença-prêmio deverá ser requerida pelo servidor público por meio do 
preenchimento de formulário padrão indicando sua opção (usufruir ou receber em 
pecúnia) e protocolado no protocolo geral da Câmara Municipal. 
 
1.1. Será apurado pelo Setor de Recursos Humanos com base no acervo funcional do 
servidor o atendimento aos requisitos previstos em Lei, para deferido do Presidente da 
Câmara. 
 
1.1.1 Se preenchido os requisitos o procedimento segue para deferimento do Presidente 
da Câmara, publicado por meio de Portaria individual e incluído na folha de pagamento, 
ou autorizado o período de gozo.  
 
1.1.2 Se não preenchido os requisitos o procedimento será arquivado e dado ciência ao 
servidor. 

 
1.2. O Setor de Recursos Humanos no início de cada ano civil elaborará uma planilha 
estimativa contendo todas as licenças-prêmio vincendas no ano em curso, acrescidas 
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das já vencidas no ano anterior, se for o caso, de modo a permitir aos gestores 
municipais o cumprimento da obrigação prevista em Lei. 
 
1.3. O pagamento da licença prêmio será calculado sobre o valor da remuneração (§ 2º 
art. 102 da Lei 013/90) devida ao servidor no mês de gozo da licença-prêmio ou no 
recebimento em pecúnia.  
 
D - DOS DIREITOS DO SERVIDOR EFETIVO 
 
1. Das Licenças Médicas 
 
1.1. A licença para tratamento da própria saúde será concedida com base em perícia 
médica do Município. 
 
1.2. A licença médica para servidores efetivos é de responsabilidade da Câmara 
Municipal de Iconha nos primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento, 
posterior período o servidor será encaminhado para o Instituto de Previdência Própria do 
Município – IPASIC, mediante prévia aprovação da perícia médica. 
 
2. Das Férias 
 
2.1. O Servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias de 30 dias, por 
ano de efetivo exercício, que poderão ser acumulada até o máximo de dois períodos, na 
hipótese de necessidade do serviço atestado pela chefia imediata.  
 
a) O Setor de Recursos humanos enviará anualmente à Diretoria a planilha de férias 
constando o nome dos servidores e período aquisitivo a que estes fazem jus. 
b) O servidor gozará as férias regulamentares de acordo com a conveniência de 
Administração, não podendo em hipótese alguma exceder dois períodos aquisitivos de 
férias vencidas. 
c) O pagamento do adicional Constitucional de férias será efetuado de acordo com o 
requerido pelo servidor observando o previsto no art. 111 da Lei 013/90, devidamente 
juntado ao controle de freqüência mensal da Secretaria de lotação do servidor.  
 
3. Do 13º Salário 
 
3.1. O Servidor Público Efetivo terá direito anualmente ao 13º salário, com base no 
número de meses de efetivo exercício no ano, na mesma remuneração integral que 
estiver percebendo e fizer jus. 
 
a) A forma de pagamento do 13º salário será estabelecida no início de cada exercício 
financeiro. 
b) O Servidor receberá o 13º proporcional, a razão de 1/12(um doze avos) por mês de 
efetivo exercício no ano correspondente, quando: 
- por motivo de licença trato de interesses particulares; 
- para exercício de mandato eletivo; 
- da ocorrência de exoneração ou demissão; 
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- por motivo de falecimento ou aposentadoria, e 
- no caso de posse e exercício do servidor durante o decurso do ano civil, o pagamento 
do 13º vencimento será feito proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, 
observada as regras estabelecidas anteriores nesta Instrução e as das demais leis 
vigentes do que trata a matéria. 
 
 
VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
1. A inobservância do disposto nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever 
funcional e será punida na forma prevista em lei. 
 
2. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta instrução poderão ser obtidos junto ao 
Setor de Recursos Humanos, bem como junto ao Setor de Controle Interno, que por meio 
de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos. 
 
3. Esta Instrução Normativa entra em vigência na data de sua publicação. 
 
 
Iconha-ES, 26 de agosto de 2015. 
 
 
 
Marcos José Beiriz Soares 
Presidente da Câmara 
 
 
 
Patrícia Munaldi Pinto 
Controladora 




