
CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO NEIVA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

SRH No. 005/2015 — VERSÃO 01.00 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PESSOAL 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

I. FINALIDADE 

A presente instrução Normativa dispõe sobre o procedimento de 

treinamento e capacitação pessoal. 

II. ABRANGÊNCIA 

Abrange toda à Administração Direta do Município de João Neiva.  

III. CONCEITOS 

Para efeitos desta normativa consideram-se as seguintes terminologias: 

1.Treinamento e capacitação de servidores: é a medida adotada 

para instruir, atualizar conhecimentos úteis e/ou necessários ao 

trabalho e bom desempenho dos servidores públicos. 

IV. BASE LEGAL 

0 fundamento jurídico encontra respaldo nos seguintes ordenamentos 

jurídicos: 

1. Lei Municipal 2.642/2014, alterada pelas Leis Municipais 2.674/2014 

e 2.690/2014 - Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos dos Servidores do Poder Executivo do Município de 

João Neiva-ES. 

V. RESPONSABILIDADES 

1. Da Secretaria Municipal de Administração e do Recursos 

Humanos: 

1.1 Promover a divulgação e implementação dessa Instrução 
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normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades 

executoras e, supervisionar sua aplicação; 

1.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras 

e com a unidade responsável pela coordenação de controle 

interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objeto de 

alteração, atualização ou expansão; 

2. Da Controladoria Geral do Município: 

2.1 Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções 

Normativas e em suas atualizações; 

2.2 Através de atividade de Auditoria Interna, avaliar a eficácia 

dos procedimentos de controle inerentes a cada Sistema 

Administrativo, propondo alterações para aprimoramento 

dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 

Normativas; 

2.3 Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, 

de forma que contenha sempre a versão vigente; 

2.4 Em atenção ao Principio da Publicidade, proceder de modo 

a dar publicidade de todas as Instruções Normativas, seja 

por meio digital ou manual. 

VI. PROCEDIMENTOS 

1. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 

por meio da Coordenação de Treinamento de Pessoal é 

competente pelo treinamento e capacitação de pessoal. 

2. Cada Secretaria identifica a necessidade de treinamento e 

solicita, porém, com orçamento próprio, a Coordenação de 

Treinamento de Pessoal para providências cabíveis. 

2.1 0 controle de frequência dos cursos fica sob a 

responsabilidade do coordenador de Treinamento de 

Pessoal, que deve encaminhar a Secretaria onde o servidor 

se encontra lotado qualquer ocorrência. 
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3. Os afastamentos para os cursos deverão ser previamente 

autorizados pela chefia imediata, e comunicado ao Recursos 

Humanos para regularização no registro de ponto. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução 

Normativa poderão ser obtidos junto â Controladoria Geral do 

Município que, por sua vez, por meio de procedimento de 

controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte 

de diversas unidades da estrutura organizacional. 

2. Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as 

determinações e atender aos dispositivos constantes nesta 

Instrução Normativa. 0 servidor público que descumprir as 

disposições desta Instrução Normativa ficará sujeito â 

responsabilização administrativa. 

3. 0 descumprimento do previsto os procedimentos aqui definidos 

será objeto de instauração de processo administrativo para 

apuração das responsabilidades da realização do ato contrário as 

normas instituidas. 

4. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a 

observância das demais normas pertinentes que deverão ser 

respeitadas por exigência legal. 

5. Casos omissos desta normativa serão tratados pela Secretaria 

Municipal de Administração, a quem cabe prestar 

esclarecimentos a respeito deste documento com anuência da 

Controladoria Geral do Município. 

6. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que 

fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, com 

o objetivo de promover a melhoria continua. 

7. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de su 	• 

publicação. 
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Joao  Neiva/ES, 30 de setembro de 2015. 

Josiane Carneiro da Silva Vizzoni 
Secretario Municipal 

de Administraçáo 
Decreto n° 5.445/2015.PMJN 

JOSIANE CARNE 0 DA SILVA VIZZONI 
Secretária Muntcipal de Administração 

JOSÉ NAZA 0 DE ELO 
Controlador GéaI do Mulnicípio 

José Xazareno de Mefo 
Controlador Geral do Municiplo 
PMJN - Decreto n° 5.19112015 
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