
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS N 2  
01/2016 

ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS 
PARA ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARGO 
EFETIVO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Versão: 01. 
Aprovada em: 04/01/2016. 
Ato de aprovação: Decreto n 2  381 de 04 de janeiro de 2016. 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Área de Recursos Humanos. 

CAPÍTULO 1 
DA FINALIDADE 

Art. 12  A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e padronizar 
a rotina interna de controle e acompanhamento de admissão de pessoal em cargo 
efetivo mediante aprovação em concurso público, com vistas à eficácia, eficiência e 
transparência da aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 22  Este ato normativo abrange todas as unidades da estrutura organizacional, 
na administração direta e indireta, fundos, entidades do Município de Rio Novo do 
Sul. 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

Art. 32  Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

1 - Cargo Efetivo: Cargo Público de provimento efetivo é o que integra a carreira e 
é acessível aos brasileiros e estrangeiros na forma da lei, e que o ingresso se dará 
quando atendido os pré-requisitos constantes das descrições dos cargos e 
aprovação em Concurso Público, através de provas ou provas e títulos, de acordo 
com outras etapas conforme exigido em Edital. 
II - Nomeação: Ato formal pelo qual se empossa a pessoa em cargo público, 
realizado pela autoridade competente; 
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III - Posse: é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem-servir, 
formalizando com a assinatura do termo próprio pelo empossado ou por seu 
representante especialmente constituído para este fim; 

Parágrafo único. A posse somente será realizada nos casos de investidura em 
cargo de provimento efetivo ou de provimento em comissão. 

IV - Exercício: é o efetivo desempenho, pelo servidor público, das atribuições de 
seu cargo; 
V - Servidor Público: é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

CAPÍTULO IV 
BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

Art. 42  Para os fins desta Instrução Normativa considera-se como base legal: 

a) Constituição Federal de 1988; 
b) Lei Orgânica do Município de Rio Novo do sul 
c) Lei Municipal n. 9  017/1990 - Dispõe sobre o Regime Jurídico único dos 

Servidores Públicos do Município de Rio Novo do sul e alterações. 
d) Lei Municipal n 2  264/2005 - Reestrutura o Regime Próprio de Previdência 

Social do Município de Rio Novo do Sul/ES e dá outras providências e suas 
alterações; 

e) Lei Municipal n 2  038/1991 - Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos 
Servidores Públicos do Poder Executivo e alterações; 

f) Lei Municipal n 2  122/1998 - Estatuto do Magistério do Município e suas 
alterações 

g) Lei Municipal n 2  123/1998 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do 
Magistério Público do Município e suas alterações 

h) Instrução Normativa nil 031/2014 do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 52  São responsabilidades da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

1 - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
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II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela coordenação do controle interno, para definir rotinas de trabalho 
e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 

Art. 62  São responsabilidades das Unidades Executoras: 

1 - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 
quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 
atualização; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 
se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho para o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
III - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 
procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

Art. 72  São responsabilidades do Controle Interno: 

1 - Prestar apoio técnico por ocasião de atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao Sistema de Recursos Humanos - SRH, propondo 
alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 
Da Nomeação, da Posse e do Exercício 

Art. 82 O Titular da Pasta (Secretário (a) Municipal), tendo necessidade de pessoal, 
deverá solicitar ao Chefe do Executivo autorização para a efetivação da nomeação. 

§ 12 Sendo a nomeação autorizada pelo Prefeito, será comunicado à Secretaria de 
Administração - Departamento de Recursos Humanos, onde a mesma fará a 
verificação da vacância do cargo pretendido, o nome e a classificação da pessoa 
aprovada em concurso público, e posteriormente comunicara ao Prefeito para 
prévia autorização. 

comunicado à 	\ 
para as demais  

Rua Fernando de Abreu, n 2  18 - Centro - Rio Novo do Sul - Espírito Santo - CEP 9.290-000. 
Tel./Fax: (28) 3533-1120/ 3533-1098 - CNPJ 27.165.711/0001-72.( 

VJ 

1 - Sendo o 
Secretaria de 
providências; 

ato de nomeação autorizado pelo Prefeito, será 
Administração- Área de Recursos Humanos, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 

II - A Área de Recursos Humanos procederá a elaboração do ato de convocação e 
posterior publicação no Diário Oficial do Município, e entrará em contato com o 
aprovado comunicando e convocando o mesmo para tomar posse do cargo, onde 
deverá informar ainda os documentos necessários para empossar-se do cargo 
apresentando cópia autenticada em Cartório dos mesmos, conforme relação 
abaixo: 

a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade; 
b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e certidão de quitação 

com a Justiça Eleitoral expedida há no máximo 30 (trinta) dias; 
c) Cópia autenticada em cartório do CPF; 
d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento 

equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento; 
Q Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 
g) Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
h) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
1) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a 

escolaridade exigida para o cargo/categoria profissional/especialidade, 
conforme discriminado no Edital do Concurso e respectivo registro no 
conselho de fiscalização do exercício profissional, se o cargo exigir; 

j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso 
correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante 
deste Edital; 

k) Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão, (se 
for o caso). 

1) Cópia do Comprovante de Residência (água, luz, telefone); 
m) Certidão Negativa Criminal 
n) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido pelo Médico Perito Municipal 

(original); 
o) Certidão dos filhos menores de 21 anos; 
p) Cartão de vacinação dos filhos até 6 anos de idade; 
q) Comprovante de freqüência escolar dos filhos de 7 a 14 anos; 

§ 12  os documentos entregues para empossar-se do cargo serão composto no 
processo de nomeação do aprovado, onde juntará as declarações emitidas pelo 
candidato, a saber: 

a) Anexo 1 - modelo Declaração de Bens (ou Declaração Anual de ajuste 
Fiscal entregue a Receita Federal do Brasil) e Declaração que não exerce 
outro cargo Público; 
b) Anexo II - modelo Termo de Posse e Compromisso. 
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§ 22 O aprovado tem o prazo de 30(trinta) dias contados da publicação do ato de 
nomeação, para tomar posse do cargo. Podendo ser prorrogado o prazo pela 
autoridade competente, por meio de requerimento do interessado ou 
representante legal, até no máximo 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo 
da publicação. 

§ 32 Será tornada sem efeito a nomeação, quando a posse não ocorrer no prazo 
previsto na legislação municipal, nos termos do parágrafo § 6 2  do art. 16 da Lei n 
017/91 

§ 42 Após a posse o servidor terá 15 (quinze) dias para assumir o exercício na 
Secretaria para o qual foi lotado. O Termo de Exercício (anexo III) atestado pelo 
Secretário da pasta será juntado ao processo de nomeação do servidor. 

§ 52 Quando se tratar de posse em cargo de professor, verificada em época de 
férias escolares, o exercício poderá ser determinado para ter início na data fixada 
para o começo das atividades docentes do estabelecimento de ensino no qual for 
localizado o servidor. 

§ 62 Não ocorrendo o exercício no prazo previsto neste artigo o servidor público 
será exonerado, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 36 da Lei n 2  
017/91 

§ 72 Posteriormente montar-se-á o processo e será encaminhado ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, para registro. Após a análise e aprovação do 
Tribunal o processo retornará a Prefeitura sendo arquivado na pasta funcional do 
servidor. 

§ 82  Se o servidor público na data de seu exercício não possuir a inscrição do 
PIS/PASEP, a área de Recursos Humanos deverá inscrevê-lo no PIS/PASEP. 

§ 92 Concluídas 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) Atestado de Saúde Ocupacional; 
c) Documentação Pessoal; 
d) Demais documentos produzidos posteriormente a nomeação e que sejam de 
interesse do servidor. 

§ 10 A pasta funcional do servidor ficará arquivada na área de Recursos Humanos, 
em ordem alfabética. 

CAPITULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Art. 92  Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser 
obtidos junto à Unidade Central de Controle Interno - UCCI que, por sua vez, por 
meio de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas Unidades Executoras. 

Art. 10 Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa 
deverão ser obedecidas às demais normas vigentes. 

Art. 11 Integram-se a esta Instrução Normativa os seguintes anexos. 
a) Anexo 1 - modelo Declaração de Bens (ou Declaração Anual de ajuste 

Fiscal entregue a Receita Federal do Brasil) e Declaração que não 
exerce outro cargo Público; 

b) Anexo II - modelo Termo de Posse e Compromisso. 
c) Anexo III - modelo Atestado de Exercício. 

Art. 12 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de manter o processo de 
melhoria contínua. 

Art. 13 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa 
poderão ser obtidos junto à Área de Recursos Humanos e à Controladoria Interna 
do Município. 

Art. 14 Esta Instrução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Rio Novo do Sul-ES, 04 de janeiro d 2016. 

MARIA ALBER INA MENEGARDO FREITAS 
Prefeita Municipal 

WEDSON DE SOÇJZ 	 GARDO 
Secretário Municfrfal  

JEFFERO14 DO/NEY ROHR 
Contro1adrjíd''Iunicípio 

ANTONIOBEEJrfO WETLER 
Representante do Controle In"erfío - Sistema de Recursos Humanos 
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Anexo 1 
Modelo Declaração de Bens e modelo Declaração Quanto ao Exercício de 

Cargo Público 

DECLARAÇÕES 

PRIMEIRA 

DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
Declaro, que não ocupo qualquer cargo, emprego, função ou presto serviço 
em órgão da Administração Direta ou Indireta do Poder Público Federal, 
Estadual ou Municipal, ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de 
licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracteriza 
acumulação na forma da lei, ou ainda, incompatibilidade de horários com o 
cargo que exercerei. 

DE ACUMULAÇÃO LEGAL 
Declaro que ocupo_________________ 	de 

(sctimnaço) 

na Administração 
	

do Poder Público 

na forma prevista no art. 37, XVI, alínea 	da Constituição Federal em 
vigor. 

SEGUNDA  

1 Possuo bens móveis e imóveis 
BENS:  

1 Não possuo bens 

1 	ITEM 	1 	 DESCRIÇÃO DOS BENS 	 1 

Rio Novo do Sul, em 	xx 	de 	xxxxxxx 	de 	20xx 

Nome: 

C.P.F: 

Cargo: 
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Anexo II 
Modelo Termo de Posse e Compromisso 

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO 

que presta 	 (nome do servidor nomeado) 	 na forma abaixo 

No 	xx 	dias do mês de 	 xxxx 	 de 20xx 

compareceu o (a) Sr.° (a): 	 (nome do servidor nomeado) 

por ter sido nomeado (a) para o cargo de 	 riomeclatura cargo 

vindo prestar o devido Compromisso de bem e fielmente desempenhar as 

atribuições, deveres e responsabilidade inerentes ao referido cargo. 

Prefeito Municipal 

Empossado 
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Anexo III 
Modelo Atestado de Exercício 

ATESTADO DE EXERCÍCIO 

Atesto para fins de registro e pagamento, que o (a) Sr' () 

(nome do servidor) 

já tendo tomado posse e firmado compromisso, vem nesta data a esta 

Secretaria Municipal assumir o exercício de sua função no cargo de: 

noneclatura do cargo 

Rio Novo do Sul,ES em: 

xx 	de 	 xxxx 	de 	20xx 

Assinatura do Chefe Imediato 

Carimbo do Chefe Imediato 
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