
INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 016/2014

Dispõe  sobre  os  procedimentos  para  admissão  de
servidor  em  cargo  de  provimento  efetivo  e/ou
comissão na Prefeitura Municipal de Castelo / ES, e
dá outras providências.

      
O Auditor Público Interno, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 3.160 de 21 de
março de 2012,

CONSIDERANDO a edição da Resolução TCEES Nº 257, de 7 de março de 2013, que dispõe
sobre  a  criação,  implantação  manutenção  e  fiscalização  do  Sistema  de  Controle  Interno  da
Administração Pública, aprova o “Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle
Interno na Administração Pública;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.805/1998, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da
Prefeitura Municipal de Castelo e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.507/2007, que reorganiza o Plano de Cargos, Vencimentos
e Carreira dos Servidores Públicos Municipais e define os pontos centrais da Estratégia de Gestão
de Recursos  Humanos da Prefeitura Municipal  de Castelo a  ser  aplicada a  todos os servidores
públicos  municipais,  integrantes  dos  Quadros  de  Cargos  de  Gestão  Pública  Municipal,  Saúde
Pública Municipal e Magistério Público Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade deste  ente  governamental  em regulamentar  os  procedimentos
para admissão de servidor em cargo de provimento efetivo e/ou comissão na Prefeitura Municipal
de Castelo,

RESOLVE:
 

TÍTULO I

DOS CONCEITOS

Art. 1º. Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I  –  Admissão:  o  ingresso  de  servidor  no  quadro  da  Prefeitura  Municipal,  compreendendo  a
nomeação, a posse e o exercício;

II - Os cargos efetivos são considerados de carreira ou isolados;

III  -  Os  cargos  de  provimento  em comissão  é  aquele  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e
exoneração,  cujo provimento  dá-se  independente  de aprovação em concurso  público,  destinado
somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, caracterizando-se pela transitoriedade
da investidura.

IV  –  Cargo:  conjunto  de  atribuições,  atividades,  tarefas,  responsabilidades,  funções,  papéis
funcionais e demais atributos inerentes à sua natureza, organizados de forma a cumprir objetivos
mediante a utilização de informações, tecnologias, relacionamentos e articulações que contribuam



para o cumprimento da missão da administração pública municipal junto à sociedade;

V – Nomeação: ato formal de provimento em cargo público em caráter efetivo ou em comissão;

VI - Posse é o ato de investidura em cargo público;

VII -  Exercício: é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições do seu cargo;

VIII -Categoria de Cargos: é o conjunto de cargos definido em função da sua natureza, tecnologia
de produção de serviços, tipologia de usuário do serviço público e da legislação especifica aplicável
ao objeto do referido cargo;

IX –  Família de Cargos:  é o desdobramento da Categoria de Cargos em agrupamentos de cargos
que, pela sua natureza, se assemelham em face das suas atividades e dos seus objetivos;

X – Quadro de Cargos: é o conjunto correlacionado de cargos a partir da sua natureza, objetivos,
legislação, atribuições, atividades, responsabilidades, relacionamentos, serviços finais prestados e
demais especificidades que justificam tratamento geral e diferenciado no âmbito da administração
pública municipal;

XI - Perfil de Cargo: é a descrição dos principais elementos que delineiam o cargo, compreendendo
as atividades genéricas e específicas, assim como os conhecimentos, as habilidades e as capacidades
necessárias ao seu preenchimento;

XII – Vencimento do Cargo: é o vencimento mensal atribuído ao ocupante do cargo em face do seu
enquadramento conforme a classificação do respectivo cargo e do padrão individual de vencimento;

XIII –  Remuneração:  é o total da soma do vencimento mensal percebido pelo servidor público
municipal com os demais itens de pagamento que lhe são devidos em face da legislação municipal
em vigor, seja de pagamento mensal, anual ou esporádico;

XIV –  Padrão Individual de Vencimento: é a posição ocupada pelo servidor público municipal à
qual corresponde um dado vencimento base, dentro da faixa de vencimentos da Banda Salarial.

TÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 2º. São responsabilidades do Departamento de Recursos Humanos:
I – receber dos servidores nomeados para ocupar cargo efetivo ou em comissão, os documentos
exigidos na legislação; 
II – providenciar o cadastro dos servidores no Sistema; 
III – providenciar as alterações e/ou atualizações cadastrais dos servidores;
IV – coordenar a Elaboração da folha de pagamento; 
V – providenciar a Emissão de certidão de tempo de serviço; 
VI – emitir mensalmente relatórios aos institutos de previdência, de assistência a saúde e convênio
de servidores; 



TÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DA NOMEAÇÃO

Art. 3º. A nomeação é uma forma de provimento de cargo público e far-se-á: 
I - em caráter efetivo; 
II - em comissão, para os cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. 

Art.  4º.  A nomeação para cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. 

Art.  5º. O candidato habilitado em concurso público será convocado para comparecer em local
designado pela Administração, a fim de satisfazer às exigências previstas no edital e será nomeado
com ato publicado no Diário Oficial do Município. 

CAPÍTULO II

DA POSSE

Art. 6º. Posse é o ato de investidura em cargo público.
Parágrafo  Único  –  Não  haverá  posse,  nos  casos  de  promoção,  transferência,  readaptação,
reintegração e designação para função de confiança.

Art. 7º. São requisitos para a posse:
I – Nacionalidade brasileira;
II – Idade mínima de dezoito (18) anos;
III – Pleno gozo dos direitos políticos;
IV – Quitação com as obrigações militares;
V – Bom procedimento, comprovado através de atestado de antecedentes;
VI – Sanidade física e mental, comprovada em inspeção médica oficial;
VII – Habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, salvo quando se
tratar de substituição ou cargo de provimento em comissão;
VIII – Cumprimento das condições especiais previstas em lei, ou regulamento para determinar os
cargos;
IX – Apresentar declaração de bens.

CAPÍTULO III

DO EXERCÍCIO

Art. 8º. Exercício, é o ato pelo qual o servidor assume as atribuições do seu cargo.

Art.  9º.  O  início,  a  interrupção  e  o  reinicio  do  exercício  serão  registrados  nos  assentamentos
individuais do servidor.

Art. 10. O exercício terá início no prazo de quinze (15) dias contados:
I – Da publicação oficial do ato, no caso de reintegração;



II – Da posse, nos demais casos.

Parágrafo Único – Quando se tratar de posse em cargo de professor, verificada em época de férias
escolares,  o  exercício  terá  início  na  data  fixada  para  o  começo  das  atividades  docentes  do
estabelecimento de ensino no qual for obrigatoriamente localizado o servidor.

TÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS

CAPÍTULO I

DOS SERVIDORES EM CARGO EFETIVO

Art. 11. O Departamento de Recursos Humanos deverá conferir, após apresentados, pelo servidor
não pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, os seguintes documentos: 
I - cédula de identidade; 
II - cadastro de pessoa física; 
III - comprovante de residência, com cep, ( água, luz, telefone e similares); 
IV - título de eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 
V - número de inscrição no Pis/Pasep, se necessário; 
VI - certificado de alistamento militar; 
VII - Carteira de trabalho (nº. série, data de emissão) 
VIII - comprovante da escolaridade exigida; 
IX - telefone para contato(fixo e móvel); 
X - Certidão de casamento ou nascimento; 
XI - Certidão de nascimento filho (menor), se houver; 
XII - Certidão expedida pela Justiça Eleitoral que comprovem estar quite com obrigações eleitorais;
XIII -Declaração de não-acumulação de cargos e emprego público; 
XIV - Declaração de Aptidão para a Posse em Cargo em Comissão; 
XV - declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio; 
XVI – atestado de aptidão para o trabalho; 
XVII - número de conta bancária; 
XVIII - outro documento exigido no Edital de Concurso, pelo Tribunal de Contas e/ou no Estatuto
dos Servidores Públicos. 

Art.  12.  Após  o  servidor  entrar  em  efetivo  exercício,  o  chefe  da  seção  de  apoio  a  folha  de
pagamento deverá: 
I - cadastrar o servidor no sistema informatizado; 
III - comunicar à coordenação de Recursos Humanos o ingresso de servidor em cargo efetivo.

Art.  13. A coordenação  deverá  manter  registro  funcional  do  servidor,  bem  como  arquivar  os
documentos apresentados. 

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADO

Art.  14. A Coordenação  de  Recursos  Humanos,  após  receber  o  Decreto  para  a  nomeação  de
servidor, deverá conferir os documentos apresentados conforme relação: 
I - cédula de identidade; 
II - cadastro de pessoa física; 



III - comprovante de residência, com cep, ( água, luz, telefone e similares); 
IV - título de eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 
V - número de inscrição no Pis/Pasep, se necessário; 
VI - certificado de alistamento militar; 
VII - Carteira de trabalho (nº. série, data de emissão) 
VIII - comprovante da escolaridade exigida; 
IX - telefone para contato(fixo e móvel); 
X - Certidão de casamento ou nascimento; 
XI - Certidão de nascimento filho (menor), se houver; 
XII  -  Certidão  expedida  pela  Justiça  Eleitoral  que  comprovem  estar  quites  com  obrigações
eleitorais; 
XIII -Declaração de não-acumulação de cargos e emprego público; 
XIV - Declaração de Aptidão para a Posse em Cargo em Comissão;
XV - declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio; 
XVI - número de conta bancária; 
XVII - outro documento exigido no Estatuto dos Servidores Públicos e/ou Tribunal de contas. 

Art.  15. Após  o  servidor  entrar  em cargo  comissionado,  o  departamento  de  recursos  humanos
deverá: 
I - cadastrar o servidor no sistema informatizado; 
III - comunicar à coordenação de Recursos Humanos o ingresso de servidor em cargo efetivo; 

Art.  16.  A coordenação  deverá  manter  registro  funcional  do  servidor,  bem  como  arquivar  os
documentos apresentados. 

TÍTULO V

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art.  17. Os  casos  omissos  nesta  Instrução  Normativa  serão  resolvidos  pela  Secretaria  de
administração, conjuntamente com a Unidade Central de Controle Interno. 

Art. 18.  Esta Instrução Normativa entrará em vigência na data de sua publicação, revogando as
disposições a ela contrárias. 

Castelo, ES, 22 de agosto de 2014.

WAGNER JOSÉ INACIO
Auditor Público Interno

JOSÉ GIORDANO ZANCHETTO
Secretário Municipal de Administração


