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RESOLUÇÃO Nº 021/2015 
 
 
 

Aprova a Instrução Normativa SRH n° 003/2015 – 
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 003/2015, de 

responsabilidade do Setor de Recursos Humanos, que dispõe acerca dos procedimentos 
para admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função gratificada, 
em conformidade com o Decreto Municipal n° 2.864 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

2 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 003/2015 
 
Versão: 01 
 
Aprovação em: ________ 
 
Ato de aprovação: __________ 
 
Unidade Responsável: Câmara Municipal de Iconha 
 
 
I – FINALIDADE  
Estabelecer procedimentos para admissão de pessoal para o exercício de cargo 
comissionado e função gratificada. 
 
 
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. Cargo Comissionado 
Cargo de provimento de confiança do Presidente da Câmara, de livre nomeação e 
exoneração, podendo ser ocupado por servidor público de carreira efetiva ou não. 
 
3. Função Gratificada 
Cargo exercido exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, mediante ato 
de designação. 
 
4. Nomeação 
Ato formal pelo qual se nomeia a pessoa em cargo público, realizado pela autoridade 
competente. 
 
5. Posse 
Ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao 
cargo público, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo empossado ou por seu 
representante especialmente constituído para este fim. A posse somente será realizada 
nos casos de investidura em cargo de provimento efetivo ou de provimento em comissão. 
 
 
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 
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Controle Interno do Município, 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 desta Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as áreas executoras sua aplicação. 
 
1.2. Promover discussões técnicas com os setores executores e com o 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. Receber dos demais setores, as solicitações de nomeação de pessoal para o 
exercício de cargo comissionado e de função gratificada e analisar a disponibilidade de 
vaga para o cargo solicitado. 
 
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, 
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. 
 
3. Do Setor Central 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. 
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VI – PROCEDIMENTOS 
 
A - DA NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO  
 
1.1. O Diretor Administrativo, tendo necessidade de pessoal, deverá solicitar ao 
Presidente da Câmara autorização e efetivação da nomeação. 
 
1.2. Sendo o ato de nomeação autorizado pelo Presidente da Câmara, será comunicado 
ao Setor de Recursos Humanos, para as demais providências. 
 
1.3. A pessoa a ser nomeada será encaminhada ao Setor de Recursos Humanos, com a 
documentação necessária, cuja listagem pode ser obtida no site da Câmara Municipal. 
 
1.4. Os documentos a serem apresentados são os da relação abaixo: 
 
a) Carteira de Identidade e CPF; 
b) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d) Carteira de Trabalho; 
e) Cartão PIS/PASEP; 
f) Foto 3X4 atual (uma); 
g) Diploma ou certificado de escolaridade exigida de acordo com o cargo; 
h) Diploma e Carteira de Categoria Profissional (Nível Superior); 
i) Registro e situação regular no Conselho da Classe, quando for o caso;  
j) Comprovante de residência (água, luz, telefone); 
k) Certidão dos filhos menores de 21 anos; 
l) Cartão de vacinação dos filhos até 6 anos de idade; 
m) Comprovante de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos; 
n) Laudo médico oficial emitido pela Perícia Médica Municipal; 
o) Documento de Situação Militar (sexo masculino); 
p) Comprovante de demais requisitos previsto em lei para a posse no cargo;  
q) Declaração acerca da acumulação de cargo público, nos termos do Anexo I;  
r) Declaração de bens, nos termos do Anexo II (ou cópia da Declaração de Imposto de 
Renda Anual entregue a Receita Federal do Brasil);  
s) Declaração de que não responde a processo administrativo, criminal ou de execução, 
e que não se enquadra nos impedimentos previstos na Lei Municipal nº 696 de 24 de 
maio de 2012, nos termos do Anexo III; 
t) Declaração que não se enquadra nos impedimentos constantes da Súmula Vinculante 
nº 013 do STF – Nepotismo, nos termos do Anexo V. 
 
1.5. Os documentos entregues para empossar-se do cargo serão compostos no processo 
de nomeação, onde serão juntadas as declarações (anexos I, II, III e V) e o termo de 
Posse (anexo IV). 
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1.6. Devem ser apresentados os originais dos documentos descritos nos 1.4. para 
conferência. 
 
1.5. A não apresentação de qualquer documento obrigatório impede a continuidade do 
processo de nomeação. 
 
2. O servidor nomeado só poderá iniciar suas atividades após apresentação de todos os 
documentos necessários e laudo de Perícia Médica. 
 
3. Preenchidos todos os requisitos, o Setor de Recursos Humanos encaminhará o 
servidor à Diretoria. 
 
4. O responsável pelo cadastramento de pessoal deverá cadastrar o servidor no sistema 
da folha de pagamento. 
 
5. Após o cumprimento das etapas anteriores será montada pasta funcional composta 
por: 
 
a) Ficha Funcional Individual; 
b) Documentação Pessoal; 
c) Demais documentos produzidos que sejam de interesse do servidor. 
 
5.1. A pasta funcional do servidor ficará arquivada no setor de Recursos Humanos, em 
ordem alfabética. 
 
5.2. Os dados funcionais, bem como cópias dos documentos pessoais são de acesso 
exclusivo do Setor de Recursos Humanos, sendo disponibilizados somente após a devida 
autorização da Administração. 
 
6.  Os servidores exclusivamente comissionados deverão protocolar os atestados 
médicos com prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias, junto a Câmara Municipal, e em 
caso de licença maior que este período, deverão dirigir-se ao INSS a fim de requerer a 
licença ou benefício previdenciário pretendido. 
 
6.1. Os servidores exclusivamente comissionados não serão submetidos à Perícia 
Médica Municipal, independente do número de dias afastado, salvo quando convocados 
pela Perícia Médica. 
 
6.2. Os atestados desses servidores deverão ser arquivados no Setor de Recursos 
Humanos, para exame por parte da fiscalização da Previdência Social. 
 
6.3. Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento da atividade por 
motivo de doença ou acidente de trabalho, incumbe a Câmara Municipal o pagamento da 
remuneração. 
 
6.4. O atestado médico contendo licença com prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias, 
deverá ser protocolado no prazo máximo de 02 (dois) dias após o evento (falta do 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

6 
 

serviço) e apresentado cópia devidamente protocolada, no prazo de 01 (um) dia à 
respectiva chefia, para registro no controle de frequência. 
 
6.5. O Setor de Protocolo encaminhará imediatamente o atestado para o Setor de 
Recursos Humanos, para efeito de registro do respectivo sistema de dados e 
comprovação da licença. 
 
6.6. Do atestado e laudo médico prevendo licença superior a 15 (quinze) dias será 
extraída uma cópia e entregue ao Setor de Recursos Humanos, devendo o original ser 
entregue ao servidor para providências junto ao INSS. 
 
7.   A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função gratificada dar-se-á: 
 
a) a juízo da autoridade competente; 
b) a pedido do próprio servidor público. 

 
7.1. O servidor deverá solicitar a exoneração mediante requerimento protocolizado no 
protocolo geral da Câmara Municipal. 
 
7.2. O Setor de Recursos Humanos de posse do requerimento do servidor fará o ato de 
exoneração, após assinado pelo Presidente da Câmara e publicado, tomará as devidas 
providências. 
 
7.3. Quando a exoneração de cargo em comissão se der a juízo da autoridade 
competente, esta deverá solicitar ao Setor de Recursos Humanos a confecção do ato de 
exoneração, que deverá ser encaminhado para assinatura do Presidente da Câmara e 
publicação.  
 
7.4. No caso de servidor exclusivamente comissionado, o Setor de Recursos Humanos 
calculará os direitos adquiridos pelo servidor (férias integrais ou proporcionais, 13º salário 
proporcional, saldo de salário e outros que couber) em forma de quitação, onde o mesmo 
receberá no final do mês, junto com os demais servidores da ativa. 
 
7.5. O servidor detentor de carga patrimonial deverá requerer ao Setor de Patrimônio e 
Almoxarifado a declaração de “Nada Consta” patrimonial, nos termos do inciso VII, do § 
9º, do art. 19 da Portaria 004, de 10 de fevereiro de 2015. 
 
4.1. 7.5.1 É vedado ao Setor de Recursos Humanos efetuar a quitação dos direitos 
previstos no item 4 sem apresentação do “Nada Consta” patrimonial dos servidores 
constantes da listagem dos Detentores de Carga Patrimonial oficiado  mensalmente pelo 
Setor de Almoxarifado e Patrimônio, nos termos do § 14, do art. 19 da Portaria 004 de 10 
de fevereiro de 2015 e item 4.2 do item V – Responsabilidade da IN SPA – 01/2015 
(Resolução 003/2015). 
 
B - DA NOMEAÇÃO PARA FUNÇÃO DE CONFIANÇA 
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1. A designação do servidor público efetivo para o exercício de função gratificada é 
atribuída ao Presidente da Câmara. 
 
2. A designação para função gratificada vigorará a partir da data da publicação do 
respectivo ato, competindo à diretoria dar-lhe exercício imediato, independentemente de 
posse. 
 
3. Após todos os procedimentos será encaminhado o ato de designação do servidor ao 
Setor de Recursos Humanos para inclusão da Gratificação no Sistema de Folha de 
Pagamento. 
 
 
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 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO ACERCA DA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 
 
 
 

DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Declaro, que não ocupo qualquer cargo, emprego, função ou presto serviço

em órgão da Administração  Direta ou Indireta do  Poder  Público  Federal, 

Estadual ou Municipal, ou que dos mesmos  esteja afastado  por motivo de 

licença  remunerada,  não  exercendo  qualquer  atividade  que  caracteriza 

acumulação na forma da lei,  ou ainda, incompatibilidade de horários com o 

cargo que exercerei.

DE ACUMULAÇÃO LEGAL

Declaro que ocupo_____________________de_______________________

 (cargo/emprego/função) (discriminação)

na Administração _________________do Poder Público _______________

(direta/indireta)

na forma  prevista no art. 37, XVI, alínea ____ da  Constituição Federal em

vigor.

Iconha-ES xx     de     de xxxx

___________________________________________________________________________________________________________

Nome:

C.P.F:

Cargo:

xxxx

DECLARAÇÃO

     (federal/estadual/municipal)
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ANEXO II 
 
           

DECLARAÇÃO DE BENS 
           
           
           
DECLARANTE:    
           
CARGO:      
           
CPF:       
           
           
           

BENS:    
  Possuo bens móveis e 
imóveis     

           

    
  Não possuo 
bens       

           
           

ITEM DESCRIÇÃO DOS BENS 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 Iconha-ES        de       de    
           
           
           
           
  _____________________________________________ 
      Assinatura do Declarante  
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO, 

CRIMINAL OU DE EXECUÇÃO 
 
 

 DECLARAÇÃO  

         

         

         

DECLARO,  na  forma  do  que  dispõe  a  Lei  nº  7.115 de  29  de agosto   
         

de 1983, que não respondo a qualquer processo administrativo, criminal ou  
         

de  execução penal.       

         

DECLARO,  que  não  me  enquadro  nos  impedimentos  previstos  na  Lei 
         

Municipal nº 696 de 24 de maio de 2012.     
         

         

ASSUMO,  sob  as   penas   da  Lei,  a  integral  responsabilidade   desta  
         

Declaração.        

         

         

         
  Iconha-ES       de       de   
         

         

         

 NOME:   

         

 CPF:   

         

 CARGO:   
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ANEXO IV 
TERMO DE POSSE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que presta na forma  abaixo:

No XX dias do mês de de XXXX 

compareceu o (a) Sr. (ª):

por ter sido nomeado (a) para o cargo de 

Pela Portaria n.º , publicado no Quadro de 

avisos  da   Câmara   Municipal   de  Iconha-ES  em ,       vindo 

prestar  o devido  Compromisso de  bem e  fielmente desempenhar as atribuições,

deveres e responsabilidade inerentes ao referido cargo. 

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

___________________________________ 
Empossado

XXXXX

Presidente da Câmara
 

(NOME DO SERVIDOR)

XXXX 

(NOME DO SERVIDOR)

XXXXXX

XXXXXXX
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

 

 
 
 

  DECLARO,  sob minha responsabilidade, que não enquadro relação de parentesco

( em  linha  reta  colateral  ou  por  afinidade ),  nem  mantenho   vínculo  de matrimônio

ou  circunstância  de  união  estável ,  com   qualquer   membro  do  Poder  Legislativo

Municipal, ou   com   outro   servidor   ocupante de   cargo   comissionado   ou   função 

gratificada da estrutura do Poder em questão, nos termos da SÚMULA VINCULANTE 

13 do STF. 

xx     de     de 20xx

Nome:

C.P.F:

Cargo:

 

 

 

DECLARAÇÃO

 

ICONHA- ES xxxxx

_____________________________________________________________



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA – ES 

PODER LEGISLATIVO 
 

13 
 

ANEXO VI 
 

 ATESTADO DE EXERCÍCIO  
       
       
       
                    Atesto  para  fins  de  registro  e  pagamento, que o (a)  Sr. (ª) 
       

(NOME DO SERVIDOR) 
       

já  tendo  tomado  posse  e  firmado  compromisso,  vem  nesta data a esta  
       

(LOCAL DE LOTAÇÃO) 
(SETOR) 

assumir     o           exercício    de      sua      função   no        cargo      de: 
       

(CARGO) 
       
       
       
       
       
       
Iconha-
ES XX     de XXXXX     de XXX 
       
       
       
       
       
       
       
 _____________________________________________  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO  
   

 




