
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N° 003/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre admissão de pessoal para o
exercício de cargo comissionado e função de
confiança, no âmbito do Poder Executivo
Municipal de Barra de São Francisco - ES.

Versão: 001
Aprovação em: 22/12/2015
Ato de aprovação: Decreto n° 288/2015
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 CONTROLADORIA 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 e Lei Orgânica Municipal.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar normas
procedimentais, para padronizar a rotina interna de controle e acompanhamento de admissão
de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança, com vistas à
eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Barra de São Francisco - ES

RESOLVE:

CAPJTUfcOi
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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 e padronizar a rotina interna
de controle e acompanhamento de admissão de pessoal para ocupar cargo comissionado e de
função gratificada, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos recursos
públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Art. 3° Esta Instrução Normativa abrange: Secretaria Municipal de Administração, Gabinete
do Chefe do Poder Executivo Municipal e todas as demais Secretarias Municipais.

CAPÍTULO II

Dos Conceitos

Art. 4° - Para os fins desta Instrução Normativa, adotam-se as seguintes definições:
I - Cargo Comissionado: Cargo de provimento de confiança do Prefeito, de livre nomeação e
exoneração, podendo ser ocupado por servidor público de carreira, ou não, empossado por
meio de ato de nomeação;
II — Função Gratificada: Cargo exercido exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, empossado mediante ato de designação.
III — Nomeação: Ato formal pelo qual se empossa pessoa em cargo público, realizado por
autoridade competente.
IV - Servidor: é a pessoa física incumbida, definitiva ou transitoriamente, de exercício de
algum cargo ou função.

CAPITULO III

Das Responsabilidades

Art. 5° São responsabilidades da Secretaria Municipal de Administração, como unidade
responsável pela Instrução Normativa:
I - Receber as solicitações de nomeação para exercício de cargo comissionado e função de
confiança;
II - Analisar a disponibilidade de vaga para o cargo comissionado e função de confiança;
III - Elaborar o Ato,ée^S[qnieação;
IV - Incluir as info/maçõe^dp Ato de Nomeação no sistemaj3aJiolha de Pagamento.
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V - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a
atualizada, orientando as unidades executoras e supervisionar sua aplicação;
VI - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.

Art. 6° Das responsabilidades da Controladoria Interna:
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualízações, 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.

CAPÍTULO IV

Dos Procedimentos

Seção I

Da Nomeação de Cargos em Comissão e Designação em Função Gratificada

Art. 7° - As Secretarias Municipais quando constatarem a necessidade de nomeação de
servidor em cargos comissionados ou designação em função de confiança, deverão solicitar,
por meio de Correspondência Interna, para verificação da disponibilidade de vagas e a
legalidade da nomeação, após o processo será encaminhado ao Prefeito para autorização e
efetivação da nomeação.
Art 8° - Não havendo disponibilidade de vaga para o cargo solicitado, a Secretaria Municipal
de Administração deve fundamentar o ato e encaminhar comunicação interna à autoridade
solicitante, informando a impossibilidade de atendimento da requisição.
Artigo 9° Havendo disponibilidade de vaga para o cargo solicitado a Secretaria Municipal de
Administração deve elaborar o Ato de Nomeação e encaminhá-lo ao Chefe do Poder
Executivo para assinatura.
Artigo 10 De posse dos autos, após assinatura do Ato de Nomeação a Secretaria Municipal de
Administração deve providenciar a publicação do Ato de Nomeação.
I — A pessoa a ser nomeada será encaminhada à Secretaria Municipal de Administração - Setor
de Recursos Humanos, onde receberá a lista dos documentos obrigatórios, para efetivação da
nomeação.
§ 1° - Os documentos pessoais necessários para a nomeação são:
a) Foto 3X4 atual (original);
b) CPF (cópia);
c) RG (cópia);
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d) Carteira de Trabalho (cópia);
e) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou Declaração de
regularidade junto à justiça eleitoral (cópia);
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
g) Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos (cópia);
h) Cartão de vacinação (cópia) dos filhos menores de 5 anos;
i) Certificado de Reservista (masculino) (cópia);
j) Comprovante de Residência (cópia);
k) Comprovante de Escolaridade (cópia)
1) PIS/PASEP (caso se a pessoa já foi cadastrada por alguma empresa ou órgão público);
m) Número de conta corrente;
n) Declaração de Bens;
o) Declaração de Dependente para fins de Imposto de Renda.
§ 2° - A não apresentação de qualquer documento obrigatório, impede a continuidade do
processo de nomeação.
§ 3° - Caso a pessoa nomeada comece a exercer a função do cargo pretendido sem o
cumprimento de todas as etapas de nomeação., o Secretário em questão deverá custear com os
encargos do referido servidor.
§ 4° - Após a conferência dos documentos apresentados pela pessoa nomeada e de posse do
cargo, o setor de Recursos Humanos procederá com o preenchimento da Ficha Funcional e a
inclusão do mesmo no Sistema de Cadastro de Pessoal e Folha de Pagamento;
§ 5° Concluído todas as etapas o Setor de Recursos Humanos far-se-á a pasta funcional do
Servidor, sendo composta inicialmente pelos seguintes documentos:
a) Ficha Funcional Individual;
b) Documentação Pessoal;
c) Decreto de Nomeação;
d) Demais documentos produzidos posteriormente a nomeação e que sejam de interesse do
servidor.
§ 6° - A pasta funcional do servidor ficará arquivada no setor de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração, em ordem alfabética pelo nome.
§ 7° - Os dados funcionais, bem como cópias dos documentos pessoais são de acesso
exclusivo do setor de Recursos Humanos, não sendo disponibilízados em hipótese alguma para
outros órgão ou pessoas.
§ 8° - O servidor comissionado só poderá iniciar suas atividades após apresentação de todos os
documentos necessários;
§ 9° - Preenchidos todos os requisitos o Setor de Recursos Humanos encaminhará o servidor à
Secretaria de lotação;
§ 10 - A Secretaria de lotação do servidor deve informar ao Setor de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração, de forma pormenorizada, as atividades potencialmente
insalubres ou perigosas desenvolvidas pelo servidor, bem como, a sua frequência.

Seção II

a Função Gratificada
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Art. 11 A designação do servidor público efetivo para o exercício de função gratificada é
atribuída ao Prefeito municipal, mediante solicitação ou não das Secretarias de lotação do
servidor.
Art. 12 A designação para função gratificada vigorará a partir da data da publicação do
respectivo ato, competindo à autoridade a que o servidor ficar subordinado, dar-lhe exercício
imediato, independentemente de posse.
Art. 13 - Após todos os procedimentos será encaminhado o ato de designação do servidor à
Secretaria Municipal de Administração para inclusão da Gratificação no Sistema de Folha de
Pagamento.

Seção II

Dos Direitos do Servidor Público Comissionado

Art. 14 Das Licenças: A licença médica para servidores comissionados, não efetivos, é de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco durante os primeiros 15
(quinze) dias consecutivos de afastamento, passados os 15(quinze) dias o servidor será
encaminhado para perícia médica do INSS.
Art. 15 Das Férias: 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.
I - A Secretaria Municipal de Administração enviará anualmente as Secretarias, a escala de
férias constando o nome dos Servidores e Período Aquisitivo a que estes fazem jus;
II - O servidor gozará as férias regulamentares de acordo com a conveniência de cada
Secretaria, não podendo em hipótese alguma exceder dois períodos aquisitivos de férias
vencidas.
III - O pagamento do adicional de férias será efetuado juntamente com o pagamento dos
vencimentos até o 5°(quinto) dia do mês em que o servidor encontrará de gozo de férias.
Parágrafo único. Salvo se no mês de janeiro, o servidor receberá o pagamento do adicional de
férias juntamente com os vencimentos no final do mês.
Art. 16 Do 13° Vencimento: o servidor público comissionado terá direito anualmente ao 13°
vencimento, 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.
Parágrafo único. O pagamento do 13° vencimento será efetuado até o dia vinte do mês de
dezembro, nos termos da legislação em vigência.

Seção III

Da Exoneração

Art. 17 A exoneração de^eareo em comissão e a dispensa de função gratificada dar-se-á:
a) ajuízo da autorídad/comrM&nte;
b) a pedido do próprWserVjâorWfeilico.
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I - O servidor ocupante de cargo em comissão deverá solicitar a exoneração, na secretaria em
que está lotado, mediante memorando e preenchimento do pedido de exoneração no protocolo
desta Prefeitura;
Parágrafo único: O servidor público que solicitar exoneração deverá conservar-se em
exercício até quinze dias após a apresentação do pedido, caso não havendo prejuízo para o
serviço, a critério do chefe da repartição, a permanência do servidor público em exercício
poderá ser dispensado.
II - A Secretaria Municipal de Administração de posse do requerimento do servidor fará o ato
de exoneração e após assinado pelo Prefeito encaminhará a mesma tomará as devidas
providências.
III - A Secretaria Municipal de Administração calculará os direitos adquiridos pelo servidor
(férias integrais ou proporcionais, 13° vencimento proporcional e saldo de salário) em forma
de quitação e a encaminhará ao Setor de Contabilidade que providenciará o empenho;
§ 1° O pagamento da rescisão será feito, de acordo com a programação financeira, mediante
pagamento direto na Tesouraria ou crédito em conta bancária,
§ 2° A rescisão somente será paga ao servidor exonerado ou a procurador legalmente
reconhecido.

CAPÍTULO V

Das Considerações Finais

Art 18 Compete à Unidade Central de Controle Interno - UCCI dirimir quaisquer dúvidas ou
interpretações desta Instrução Normativa.
Art. 19 Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução
Normativa, a legislação pertinente.
Art. 20 - Esta Instrução Normativa entrafá-^mvigor na data de sua publicação.

Barra de São Francisco - ES, 22 de
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