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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 06 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL. 

 

Versão: 01 

Aprovação em: 17 de dezembro de 2014. 

Ato de aprovação: Decreto nº. 106/2014 

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS.  

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE  

 

Art.1º.  A presente Instrução Normativa Dispõe sobre o procedimento de 

treinamento e capacitação de pessoal a ser adotado pelo Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES, na prática de 

atividades rotineiras, objetivando a melhoria de suas funções e a efetivação de suas 

ações, em atendimento à legislação pertinente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art.2º. Abrange o Departamento de Recursos Humanos, que está vinculado 

diretamente com a Secretaria Municipal de Administração, bem como todas as 

Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo do Município de Marechal 

Floriano/ES.  

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art.3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se: 

 

I - Servidor Público: Segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores 

públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os 

órgãos e entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer 

delas: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias, 
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Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Trata-se de 

designação genérica e abrangente, introduzida pela Constituição Federal de 1988, 

uma vez que, até a promulgação da carta hoje em vigor, prevalecia a denominação 

de funcionário público. 

 

II – Treinamento e Capacitação de Servidores: trata-se de medida adotada para 

instruir e atualizar os conhecimentos úteis e/ou necessários ao trabalho e bom 

desempenho dos agentes públicos em suas funções. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS ASPECTOS LEGAIS 

 

Art.4º. A Normativa que se apresenta vem para implementar o Sistema Geral de 

Administração dos Recursos Humanos e os procedimentos de rotinas a serem 

adotados pelo Executivo Municipal, com amparo em: 

I - Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

 

II – Lei Federal nº 8.429 de 02 junho de 1992; dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos; 

 

III – Lei Complementar nº 621 de 08 de março de 2012, dispõe sobre a Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas do Espírito Santo; 

 

IV – Resolução nº 227 de 25 de agosto de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo; 

 

V – Lei Municipal nº 003 de 04 de janeiro de 1993, que institui e disciplina o regime 

de relações dos Servidores Públicos do Município de Marechal Floriano. 

 

VI -  Lei Municipal nº 596 de 24/06/2006 - Estatuto dos Servidores da Saúde; 

 

VII - Lei Municipal nº 597 de 24/03/2006 - Estatuto do Magistério. 

 

VIII – Lei Municipal nº 1.102 de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno e dá outras providências. 
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CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art.4º. Da Unidade Responsável por esta Instrução Normativa: 

 

I - Entende-se Unidade Responsável por esta Instrução Normativa o Departamento de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, tendo, portanto, as 

seguintes atribuições entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

 

b) Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são 

afetos, respondendo pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, 

controle, orientação e coordenação dos serviços do Sistema de Recursos Humanos; 

 

c) Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações à Controladoria Geral 

do Município, às Unidades Executoras e Servidores Públicos; 

 

II - O servidor responsável pelo setor, não poderá escusar-se de decidir em assuntos de 

sua competência, sob pena de responsabilizar-se pelas consequências de sua recusa ou 

omissão. 

 

Art. 5º. Das Unidades Executoras dessa Instrução Normativa: 

 

I - Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 

Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Recursos Humanos, as quais 

terão as seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais:  

 

a)  Atender às solicitações da Unidade Responsável pela Instrução Normativa, quanto 

ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações;  

 

b)  Alertar a unidade 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;  

 

c)  Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e 

da Prefeitura Municipal velando pelo fiel cumprimento da mesma;  
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d)  Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 

aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações;  

 

e) Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de atos irregulares ou ilícitos 

levando em consideração os termos prescritos na Lei Municipal nº 003 de 04 de 

janeiro de 1993; 

 

f) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de 

independência, serenidade e imparcialidade;  

 

g) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de 

suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 

exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de 

recomendações;  

 

Art. 6º. Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno: 

 

I - Caberá a controladoria municipal, responsável pelo Sistema de Controle Interno prestar 

apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, assim como, através 

da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle inerente 

ao SRH (Sistema de Recursos Humanos), propondo alterações nas Instruções Normativas 

para aprimoramento dos controles. 

  

II - Ainda se faz presente na esfera de responsabilidade do Sistema de Controle Interno 

manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de 

independência, serenidade e imparcialidade; 

 

III - Quando necessário, informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de 

atos irregulares ou ilícitos levando em consideração os termos prescritos na Lei Municipal 

nº 1.102 de 21 de dezembro de 2011. 

 

IV - Deverá também guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do 

exercício de suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 

exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS DE ROTINAS 
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Seção I 

Do Treinamento e Capacitação Pessoal 

 

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Administração é a responsável pelos treinamentos não 

específicos através de precisão orçamentária autorizadora. 

 

Art. 8º. Cada Secretaria será a responsável por identificar a necessidade de treinamento 

para o seu pessoal, e deverá informar por meio de requerimento próprio e fundamentado, á 

Secretaria Municipal de Administração, que providenciará o treinamento e capacitação dos 

servidores.  

 

§1º. O controle de frequência nos cursos ficará sob a responsabilidade de cada Secretaria. 

 

 

Art. 9º. O afastamento para a realização dos cursos será autorizado pela chefia imediata, 

bem como o Secretário da Pasta a qual pertence o servidor, e deverá obrigatoriamente ser 

comunicada à Secretaria de Administração. 

 

 

Art. 10. A autorização ou indicação de servidores para participar de cursos e eventos de 

formação e capacitação levará em conta o seguinte:  

 

I – O comprometimento do servidor; 

 

II – A habilidade para a transmissão de conhecimentos; 

 

III – O fato de o curso dotar o servidor de pré-requisito para o cargo que ocupa; 

 

Art. 11. O Município deverá facilitar o acesso do servidor aos cursos de formação e 

capacitação. 

 

Art. 12. O servidor que participar de treinamento e capacitação fora da sede do Município 

deverá informar ao Secretário das Patas e após autorização, deverão ser tomadas as 

devidas providências junto a Coordenadoria Administrativa e Financeira para tal liberação, 

respeitando assim as normas municipais vigentes. 

 

Art. 13.  Após a participação do servidor no evento, ele deverá agir da seguinte maneira: 
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I – Prestar contas de adiantamento, diárias, passagem ou importância pecuniária para 

deslocamento; 

 

II – Apresentar à chefia imediata, relatório que contenha avaliação do evento e 

detalhamento das técnicas ou conhecimentos adquiridos, ou passar as informações 

adquiridas oralmente aos servidores que as utilizarem para o serviço, de forma a tornar 

viável seu uso na Unidade em que estiver lotado. 

 

Art. 14. Deverá ser apresentado pelo servidor que realizou o curso, uma declaração 

emitida pela instituição ministradora do curso ou comprovante de inscrição, sempre que 

esses documentos forem fornecidos, bem como certificado de participação no treinamento 

ou capacitação. 

 

Art. 15. O Secretário da Pasta deverá comunicar via ofício o Departamento de Recursos 

Humanos sobre a participação do respectivo servidor no treinamento ou capacitação, 

contendo as informações básicas e comprovantes, para que estes façam parte da pasta do 

servidor.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. O descumprimento do disposto nesta Instrução importará na aplicação de 

penalidade ao responsável, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 

vigente, sem prejuízo das medidas legais com comunicação imediata ao Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo. 

 

17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Marechal Floriano/ES, 21 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

Antonio Lidiney Gobbi                                               Maria Aparecida Trarbach 

Prefeito Municipal                                                             Controlador Interno 


