
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estada do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N° 004/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre os procedimentos para
manutenção do cadastro de pessoal e controle
sobre vantagens, promoções e adicionais, no
âmbito do Poder Executivo Municipal de Barra
de São Francisco - ES

Versão: 001
Aprovação em: 22/12/2015
Ato de aprovação; Decreto n° 289/2015
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração.

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.

A CONTROLADOR1A GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco;

Considerando o disposto no Decreto n°. 114, de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;

Considerando que a presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes
legislações; Constituição Federal de 1988; Lei Complementar n° 004/1991, 31 de outubro de
1991 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações; Lei Complementar
Municipal n° 013/2009, de 30 de dezembro de 2009 - Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e demais
trabalhadores em Educação; Lei Complementar Municipal n° 014/2009, 30 de dezembro de
2009 - Estatuto do Magistério Público e demais trabalhadores em educação e Lei Orgânica
Municipal.
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procedimentais
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l
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vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do
Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco - ES.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Das Disposições Iniciais

Art. 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Município, a Unidade Central de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco que observe os
procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no desempenho das funções.

Art. 2° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar normas procedimentais, para
padronizar a rotina interna de controle e acompanhamento de manutenção do cadastro de
pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais, com vistas à eficácia, eficiência e
transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do poder executivo Municipal de
Barra de São Francisco - ES

Art. 3° Esta Instrução Normativa abrange: Secretaria Municipal de Administração de Barra de
São Francisco-ES.

CAPÍTULO II

Dos Conceitos

Art. 4° Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I — Servidores: são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento
efetivo ou em comissão.
II - Cargos Públicos: é o conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura
organizacional que deve ser cometido a um funcionário.
§1° - Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
§2° - Os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas serão organizados em carreiras.
§3° - As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a
qualificação profissional exigidas, bem como a natureza e complexidade das atribuições a
serem exercidasjx>r seus ocupantes na forma prevista na legislação específica.
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III - Vantagem: entende-se por vantagem as pecuniárias pagas ao servidor, a título de
indenizações, gratificações ou adicionais e não serão computadas, nem acumuladas, para
efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários.
IV - Promoção: é a transposição do servidor do magistério e demais trabalhadores em
educação, para nível superior, dentro da mesma classe, correspondendo a um nível mais
elevado adquirida pelo profissional do magistério e demais trabalhadores em educação.

V - Progressão: é a elevação salarial do professor, para referência superior, dentro do mesmo
nível, por mérito, como incentivos que contemplem titulação, experiência, desempenho,
atualização e aperfeiçoamento profissional e por tempo de serviço prestado pelo professor e
que será utilizado como componente evolutivo.
VI - Classe: a divisão básica da carreira, contendo um determinado número de cargos da
mesma denominação segundo o nível de atribuições da mesma natureza e grau de
complexidade, etapas da educação básica e nível deformação profissional;
VII - Nível: a unidade básica da estrutura da carreira que indica a hierarquia funcional e
determina o valor inicial do vencimento base, correspondendo ao nível de formação do
profissional do magistério independentemente da classe a que pertence.
VIII - Referência: é o escalonamento horizontal progressivo da carreira que indica
crescimento salarial do servidor do magistério por meio de avaliação do tempo de serviço e do
mérito.
IX - Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor
fixado em lei, considerando a jornada básica do trabalho e sobre a qual incide, o cálculo dos
direitos e vantagens permanentes.
X - Remuneração: é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei.
XI - Piso Salarial Profissional: a unidade de valor monetário mínimo estabelecido para a
carreira inicial, nunca inferior aos valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional
Nacional, nos termos da Lei Federal n° 11.738/2008.
XII - Código de Identificação do Cargo: o conjunto de símbolos que caracterizam os cargos
do quadro do magistério.
XIII - Quadro do Magistério: categoria de servidor legalmente investido em cargo público
municipal de provimento efetivo no exercício de função do magistério.
XIV - Funções do Magistério: conjunto de atribuições desempenhadas nas Unidades
Escolares, nos programas e projetos educacionais na Secretaria Municipal de Educação, por
ocupantes de cargos integrantes do quadro do magistério, assim identificada:
a) função de docência: regência de classe;
b) função de suporte pedagógico à docência: direção ou administração, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional exercidas no âmbito das unidades
escolares de EducaçjtQ.Básica e Secretaria Municipal de Educação, em suas diversas etapas e
modalidades (EducaçãcKlnfantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e
Educação Espec/al)f acpkmanhamento, controle e avaliação das atividades educacionais
desenvolvidas no sisTerjíía educacional;
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XV - Categoria Funcional: é o conjunto de cargos do magistério e demais trabalhadores em
educação, de apoio técnico operacional, tais como: auxiliar de serviço educacional, berçarista
e recreadora;
XVI - ATS - Adicional por Tempo de Serviço - É uma gratificação que o servidor público
passa a perceber após cada quinquénio de efetivo exercício público Municipal, Estadual e
Federal.
XVII - Assiduidade- Gratificação concedida em caráter permanente, ao servidor efetivo que
após cada quinquénio ininterrupto de exercício, tendo adquirido direito a férias prémio, optar
por esta gratificação.

CAPÍTULO III

Das Responsabilidades

Art. 5° É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração como unidade
responsável pela Instrução Normativa:
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução normativa, mantendo-a atualizada,
orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;
II - Promover discussões técnicas para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
III - Controlar, supervisionar e acompanhar a concessão de vantagens, promoções e
adicionais dos servidores;
IV - Coordenar e acompanhar as avaliações de desempenho profissional dos servidores;
V - receber as solicitações dos servidores, devidamente protocolizada, e analisar os
documentos comprobatórios, em conformidade com regulamento pertinente do que trata esta
Instrução Normativa;
VI - Apurar as informações a fim de emitir documento formal de concessão de vantagem;
VII - Alimentar as alterações de informação de vantagens, promoções e adicionais no sistema
de folha de pagamento;
VIII - Incluir cópias dos documentos de alterações ou atos, na pasta individual do servidor;

Art. 6° Das responsabilidades da Controladoria Interna:
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e
respectivos procedimentos de controle;
II - Por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de
controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alteração na Instrução Normativa
para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em
base de dados, de forma que contenha sempre a versão de cada Instrução Normativa.

Art. 7° São responsabiM
I - Analisar processc/s J:
direta quanto à legalidade

•s da Procuradoria Geral do Município:
de direitos e vantagens__dos-senddores da administração
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,recerjun caso necessário.
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CAPITULO IV

Dos Procedimentos

Seção I

Das Vantagens, Gratificações E Adicionais

Art. 8° Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao funcionário as seguintes
vantagens:
I - ajuda de custo;
II - diária;
§1° A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do funcionário que,
no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em
caráter permanente.
§2° A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do funcionário, conforme se dispuser
em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 03 (três) meses do
respectivo vencimento.
§3° O funcionário que, a serviço, se afastar do Município em caráter oficial ou transitório para
outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de
pousada, alimentação e locomoção.
§ 4° - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
§ 5° - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o
funcionário não fará jus às diárias.
§ 6° O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica
obrigado a restitui-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias.
§ 7° Na hipótese de o funcionário retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu
afastamento deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo.
Art. 9° Além do vencimento e das vantagens serão deferidos aos servidores as seguintes
gratificações e adicionais:
I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;
II - gratificação natalina;
III - adicional por tempo de serviço;
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI- adicional noturno;
VII - adicional de féríasTx
§1° Os procedimentos de manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens,
promoções e adicLbnaiã miei
Protocolo da Prefeitura! MuniOli

e-á com a solicitação do Servidor protocolizada, no Setor de
de Barra de São Francisco.
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§2° O servidor deve encaminhar a solicitação formal, instruída com os documentos
comprobatórios, à Secretaria Municipal de Administração.
§ 3° Excetua-se a necessidade desta solicitação as seguintes vantagens que tem procedimentos
distintos:
a) Gratificação pela prestação de serviços extraordinários - Informada pela Secretaria de
Lotação do servidor, obedecendo ao limite de até 60 horas mensais;
b) Adicional de férias - Concedido automaticamente ao servidor de férias, depois de
verificado a Escala de Férias;
c) Adicional Noturno - concedido juntamente com o pagamento depois de informado e
atestado, concomitante a planilha de frequência, pela Secretaria de Lotação do servidor;
d) 13° Vencimento - Apurado automaticamente pelo Sistema da Folha de Pagamento
conferido e pago de acordo com as normas vigentes (efetivo - mês de aniversário,
comissionado e contrato temporário - mês de dezembro e contratado pelo regime CLT - mês
de novembro a 1a parcela e dezembro a 2a parcela).
e) O Adicional de Insalubridade - concedido juntamente com o pagamento depois de
informado e atestado, concomitante a planilha de frequência, pela Secretaria de Lotação do
servidor, de acordo com a Lei 003/1991 de 25 de janeiro de 1991.
f) Gratificação de Função - Ao servidor investido em função de chefia é devida uma
gratificação pelo seu exercício.
§ 4° A determinada classe de servidores que não tenham gratificação por exercício de função e
que exercem funções técnicas complexas poderá Lei específica conceder gratificação.

Seção II

Do Adicional por Tempo de Serviço

Art. 10 A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida ao funcionário por
quinquénio de efetivo exercício em serviço público, Federal, Estadual e Municipal.
§ 1° - O cálculo da gratificação será feito sobre o vencimento do cargo efetivo nas seguintes
bases:
a) até o segundo quinquénio, inclusive 5 % (cinco por cento) por quinquénio;
b) a partir do segundo e até o terceiro quinquénio, inclusive, 8 % (oito por cento);
c) a partir do quarto quinquénio, inclusive: 10 (dez por cento) por quinquénio.
§ 2° - O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o
tempo de serviço exigido.

Seção III

Da Licença Prémio por Assiduidade

Art. 11 Após cad
meses de licença

nio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 03 (três)
a remuneração do cargo efetivo.
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Art. 12 Será concedida gratificação de assiduidade em caráter permanente, ao servidor efetivo
que, tendo adquirido direito a férias prémio, optar, através de requerimento dirigido ao
Prefeito, por esta gratificação.
Parágrafo Único - A gratificação de assiduidade corresponderá a 12,5% (doze e meio por
cento) do valor do vencimento por cada quinquénio do serviço.
Art. 13 A licença prémio ou a gratificação de assiduidade serão concedidas sobre cada
quinquénio de efetivo exercício exclusivamente em serviço público municipal.

Seção IV

Da Promoção dos Servidores do Magistério

Art. 14. A promoção é a transposição funcional do profissional do magistério e demais
trabalhadores em educação, de um nível para outro hierarquicamente superior, dentro da
mesma classe.
Art. 15 A promoção será requerida pelo profissional do magistério e demais trabalhadores em
educação à unidade municipal da administração de pessoal, mediante comprovação
documental de sua habilitação específica prevista na hierarquia dos níveis, expedida por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado no órgão
competente do sistema.
§ 1°- O professor e demais trabalhadores em educação poderão ter promoção a qualquer um
dos níveis, na referência, desde que cumprida a exigência de comprovação de formação
específica.
§ 2°- A promoção não impedirá o processo de progressão a que o professor tiver direito;
§ 3°- Um mesmo título não poderá servir de promoção e progressão funcional.
Art. 16 A promoção dos profissionais de magistério e demais trabalhadores em educação, para
0 novo nível de carreira, depois de requerida e preenchidas as exigências, será ativada,
respeitando-se o quantitativo de cargos e o tempo de permanência no nível anterior.
§ 1°- A promoção será concedida, na mesma referência do nível anterior resguardando-se o
tempo de permanência naquela referência.
§ 2°- O quantitativo de referências em ordem de equivalência será contado a partir da
referência do Piso de Vencimento do novo nível (Referência 1).
Art. 17 Os efeitos financeiros da promoção vigorarão a partir da data do protocolo do
requerimento, se deferido.
§ 1°- A Promoção ocorrerá duas vezes no ano, retroagindo seus efeitos a data de sua
protocolização, sendo:
1 - até 10 de setembro para os servidores que requerem até 31 de março;
II- até 10 de janeiro para os servidores que requerem até 31 de agosto.
§ 2°- A Promoção não impede o processo de Progressão Horizontal a que o servidor tiver
direito.
Art. 18 O servidouráblico do magistério que não protocolar o seu pedido de promoção, com a
juntada da docujrnent^|q correspondente, nas datas fixadas nos incisos I e II do "caput" deste
artigo, somentí
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habilitação apresentada seja compatível com a formação profissional exigida para o nível
requerido.

Seção V

Da Progressão dos Servidores do Magistério

Art. 19 Progressão é a elevação salarial do servidor do magistério e demais trabalhadores em
educação, para maior referência, dentro do mesmo nível, após avaliação de tempo de serviço,
e ocorrerá;
I - Para professor e demais trabalhadores da Educação, por antiguidade a cada biénio.
Art. 20 A Progressão do Magistério e demais trabalhadores em Educação é feita mediante
requerimento protocolizado pelo servidor, à Unidade Municipal da Administração de Pessoal,
observados os critérios e procedimentos estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e demais
Trabalhadores em Educação do Município de Barra de São Francisco.

CAPÍTULO V

Das Considerações Finais

Art. 21 Caso o servidor sentir-se prejudicado quanto às vantagens deverá solicitar a revisão
das mesmas por meio de requerimento protocolizado na Prefeitura.
Art. 22 A Secretaria Municipal de Administração de posse da solicitação de controle sobre
vantagens, promoções e adicionais, deve analisar os documentos comprobatórios e colher
parecer da Procuradoria Geral do Município, caso necessário.
§ 1° Caso a solicitação em análise atenda a todos os pré-requisitos previstos em Lei, será
encaminhada ao Setor de Recursos Humanos para baixar ato, e após alimentará o sistema de
folha de pagamento com as informações.
§ 2° Caso os autos não estejam instruídos com todos os documentos comprobatórios, deve-se
solicitar ao servidor ou a unidade responsável para sanar a irregularidade.
Art. 23 A Secretaria Municipal de Administração deve realizar a nova conferência dos
documentos comprobatórios e havendo alteração jurídica de vantagens encaminhará o
processo para o Setor de Recursos Humanos para baixar ato e após alimentará o sistema com
as informações.
Parágrafo único. Realizada a alteração do cadastro, deverá anexar as cópias dos documentos,
na pasta individual do servidor.
Art. 24 Compete à Unidade Central de Controle Interno - UCCI dirimir quaisquer dúvidas ou
interpretações desta Instrução Normativa.
Art. 25 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de A^rrrmis^tração, conjuntamente com a Unidade Central de Controle Interno -
UCCI.
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Art. 26 Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução
Normativa, a legislação pertinente.
Art 27 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Barra de São Francisco - ES, 22 de De
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