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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO DE 

MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL 

E CONTROLE SOBRE VANTAGENS E 

ADICIONAIS. 

 

Versão: 01  

Aprovação em: 17 de dezembro de 2014. 

Ato de aprovação: Decreto nº. 108/2014 

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS.  

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE  

 

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

manutenção de cadastro de pessoal e controle sobre vantagens e adicionais 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, 

Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Trata-se de 
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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 – Exercício: É o efetivo desempenho das atribuições do cargo, portanto, o início 

do desempenho legal das funções do servidor e da aquisição do direito de contagem 

de tempo de serviço e a contraprestação pecuniária devida ao Poder Público 

Municipal. 

 

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 

Da manutenção do Cadastro de Pessoal 

Art. 7º. Ao entrar em exercício, o servidor público deve apresentar no Departamento de 

Recursos Humanos, vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Administração, 

inclusive sob o comando desta, os documentos anteriormente solicitados. 

 

Art. 8º. Os documentos serão recebidos mediante ato formal de recebimento. 

 

Art. 9º. Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados, registrando-se as 

alterações funcionais verificadas. Deverão ser registradas, entre outras informações: 

 

I – Gozo de férias anuais; 

 

II – Gozo de licença para tratamento de saúde, próprio ou de pessoa da família; 

 

III – Gozo de licença gestante, adotante e paternidade; 

 

IV – Gozo de licença para trato de assunto particular; 

 

V – Gozo de licença para atividade política; 

 

VI – Gozo de licença para o desempenho de mandato classista ou associativo; 

 

VII – Faltas Justificadas e Injustificadas; 

 

VIII – Afastamento (Casamento, falecimento de familiar, doação de sangue, afastamento 

para servir a outro órgão ou entidade, afastamento para exercício de mandato eletivo, etc.); 

 

IX – Penalidades de advertência, suspensão ou admissão; 

 

X – Promoções (por antiguidade ou merecimento); 

 

XI – Licença-prêmio; 

 

XII – Adicional por tempo de serviço; 

 

XIII – Controle de Frequência do servidor; 

 

XIV – Gratificações. 
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Seção II 

Do Controle sobre Vantagens, Promoções e Adicionais 

 

Art. 10. O servidor apresenta solicitação e documentação no Setor de Protocolo. 

 

Art. 11. O Setor de Protocolo encaminha à Secretaria de Administração o pedido do 

servidor, para a devida análise. 

 

Art. 12. A Secretaria de Administração encaminha o pedido ao Departamento de Recursos 

Humanos, para anexar os dados da ficha funcional do servidor. 

 

Art.13. Em seguida, o Departamento de Recursos Humanos encaminha todos esses dados 

e levantamentos à Procuradoria, a qual fará uma análise do caso e emitirá parecer jurídico; 

na sequência, o processo retorna à Secretaria de Administração para as devidas 

providências e Publicação. 

 

Art. 14. Após a publicação a documentação  é encaminhada ao Departamento de 

Recursos Humanos para arquivamento no sistema.  

 

§1º. Se o parecer for favorável, o Departamento de Recursos Humanos lança no Sistema e 

arquiva o pedido. 

 

§2º. Caso o parecer seja desfavorável, o Departamento de Recursos Humanos arquiva o 

pedido. 

 

Art. 15. O Departamento de Recursos Humanos tem o controle sobre as vantagens, 

promoções e adicionais do servidor através das informações sobre o tempo de serviço e 

quaisquer alterações em seus dados cadastrais. 

 

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

  

Marechal Floriano/ES, 19 de novembro de 2014. 

 

 

Antonio Lidiney Gobbi                                               Maria Aparecida Trarbach 

Prefeito Municipal                                                             Controlador Interno 


