
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS N 2  
02/2016 

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

Versão: 01. 
Aprovada em: 04/01/2016. 
Ato de aprovação: Decreto n 9  381 de 04 de janeiro de 2016. 
Unidade Responsável: Secretaria de Administração e Área de Recursos Humanos. 

CAPÍTULO 1 
DA FINALIDADE 

Art. 1 2  A presente Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e padronizar 
a rotina interna de controle e acompanhamento de admissão de pessoal mediante 
contratação temporária, com vistas à eficácia, eficiência e transparência da 
aplicação dos recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2 2  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 - Servidor Público - É a pessoa legalmente investida em cargo público. 
II Contratado Temporário - O contratado temporário se trata de uma situação de 
excepcional interesse público onde a Administração precisa contratar, não estão 
sujeitos a concurso público, mas podem ser submetidos a um processo seletivo 
simplificado, é regido pelo regime especial, se trata de servidores temporários não 
tendo, portanto, vínculo com cargo ou emprego público. 
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III - Necessidade Temporária - O poder executivo poderá contratar para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público. Considera-se 
necessidade temporária de excepcional interesse público: 

a) Atender termos de convênios, acordos ou ajustes para a execução de obras ou 
prestação de serviços durante o período de vigência do convênio, acordo ou 
ajuste; 

b) Assistência a situações de calamidade pública; 
c) Combate a surtos endêmicos e epidêmicos; 
d) Preenchimento de vagas não providas por concurso público; 
e) Atender vagas decorrentes de aposentadoria, impedimento legal ou 

afastamento de servidores nos termos da Lei Municipal n 2  486/12 e suas 
alterações; 

O Atender a outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei 
específica municipal. 

IV- Processo Seletivo Simplificado - Procedimento Administrativo visando a 
contratação de pessoal por tempo determinado, conforme exigências, contendo o 
abaixo especificado: 

a) Lei que autoriza a contr atação temporária com número de vagas; 
b) Demonstrativo da estimativa de impacto financeiro no exercício que ocorrerá 

a despesa; 
c) Parecer da Procuradoria Jurídica; 
d) Edital de Abertura; 
e) Retificação do E dital (se for o caso); 
O Edital de Homologação das inscrições efetivadas de portadores de deficiência; 
g) Concessão de Prazo para recurso - Edital Homologação Portador Deficiência; 
h) Edital de Resultado Parcial e comprovante de publicação; 
i) Concessão de Prazo para recurso - Edital Resultado Parcial 
j) Edital de Resultado Final e comprovante de publicação. 

CAPÍTULO IV 
BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

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

a) Constituição Federal de 1988; 
b) Lei Orgânica do Município de Rio Novo do sul 	 vJ 
c) Lei Municipal n. 2  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  038/1991 - Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos 

Servidores Públicos do Poder Executivo e alterações; 
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e) Lei Municipal n 122/1998 - Estatuto do Magistério do Município e suas 
alterações 

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

g) Lei Municipal n 486/12 - autoriza contratação Temporária; 
h) Lei Municipal específica que verse sobre autorização para contratação de 

pessoal em Caráter temporário 
i) Decreto N 9  143/2009 - Dispõe sobre procedimentos para concessão de 

licenças médicas aos Servidores Públicos estatutários efetivos, 
comissionados e por designação temporária, e dá outras providências 

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; 
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. 
III - Manter tabela e controle sobre contratações temporárias, demonstrando a 
data de contratação e data de vigência do contrato, bem como a prorrogação de 
vigência do mesmo. 

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 
atualizações. 
II - 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. 
III - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 
IV - Planejar, organizar e coordenar ações relativas à integração para os novos 
servidores. 
V - Zelar para que todos os servidores realizem suas atribuições e tenha 
condições de exercer seu trabalho. 
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VI - Manter tabela e controle sobre contratações temporárias, demonstrando a 
data de contratação e data de vigência do contrato, bem como a prorrogação de 
vigência do mesmo. 

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. 

Art. 80  São responsabilidades do servidor contratado: 

I - Informar antecipadamente seu chefe imediato quando de falta ao serviço, bem 
como apresentar documento que abone sua falta. 
II - Registrar o horário de trabalho no ponto de controle disponibilizado pela 
Secretaria de lotação. 
III - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e ser leal à instituição a 
que serve. 
IV - Observar as normas legais e regulamentares. 
V - Cumprir as ordens superiores. 
VI - Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas às protegidas por sigilo. 
VII - Levar ao conhecimento do chefe imediato as irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo. 
VIII - Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 
IX - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
X - Ser assíduo e pontual ao serviço. 
XI - Tratar com respeito as pessoas. 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

DA CONTRATAÇÃO 

Art. 92  O contrato administrativo será efetuado para o período autorizado na 
Legislação que autoriza a contratação temporária, podendo ser prorrogado a fim 
de atender o interesse público, desde que haja autorização legislativa par 
prorrogação. 

_ 
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Art. 10 A Secretaria, tendo necessidade de pessoal, deverá solicitar, por meio de 
Correspondência Interna a disponibilidade de vagas apresentando justificativa 
para a contratação, indicando a lei municipal que autorize a contratação, 
encaminhando ao Prefeito para autorização e efetivação da contratação. 

Art. 11 A Secretaria onde o servidor será lotado deverá comunicar o candidato a 
ser contratado, no caso de candidatos previamente selecionados em processo 
seletivo simplificado. 

Art. 12 O candidato, após ser cientificado/comunicado da contratação, 
encaminhar-se-á a área de Recursos Humanos - ARH, onde receberá a lista dos 
documentos obrigatórios e a relação de exames necessários para emissão de laudo 
admissional expedido por Médico do Trabalho, disponibilizado por esta Prefeitura, 
de posse da documentação e do laudo o candidato deverá entregá-los no ARI-1 a fim 
de formalizar a contratação. 

§ 1 - Os documentos pessoais necessários para a contratação são: 
a) Atestado de Saúde Ocupacional (original), mediante apresentação dos seguintes 
exames: 

EXAME CLÍNICO, HEMOGRAMA COMPLETO C/ CONTAGEM DE PLAQUETAS, 
VDRL, EAS (URINA) e EPF (FEZES). 
b) Foto 3X4 atual (original); 
c) CPF (cópia); 
d) RG (cópia); 
e) Carteira de Trabalho (cópia); 
f) Título de Eleitor com comprovante de votação nas últimas eleições (cópia); 
g) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia); 
h) Certificado de Reservista (masculino) (cópia); 
1) Comprovante de Residência (cópia); 
j) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo (cópia) 
k) Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão se for o 
caso. 
1) PIS/PASEP (se já foi empregado de empresa privada ou órgão público). 
m) 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; 
n) Certidão Negativa Criminal 

§ 22 - Os documentos necessários para o recebimento do Salário família: 
a) Certidão de Nascimento (cópia); 
b) Cartão de Vacina (até 7 anos) (cópia); 
c) Declaração da escola (de 7 a 14 anos). 
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§ 32 - Devem ser apresentados os originais dos documentos descritos nos §§ 1 9  e 
2. para conferência. 
§ 42 - A não apresentação de qualquer documento obrigatório impede a 
continuidade do processo de contratação. 
§ 52 - O servidor contratado só poderá iniciar suas atividades após apresentação 
de todos os documentos necessários. 
§ 62 - E de responsabilidade de cada Secretaria confirmar se o servidor contratado 
atendeu a todos os requisitos e apresentou todos os documentos que o permitem 
exercer o cargo para o qual foi contratado. 
§ 72 - É de responsabilidade de cada Secretário Municipal efetuar o pagamento 
pelo período que o servidor trabalhar sem ter cumprido as exigências para 
contratação prevista nesta Instrução Normativa. 
§ 82 - Preenchidos todos os requisitos a Departamento de Recursos Humanos 
encaminhará o servidor à Secretaria de lotação, que atestará o inicio do Exercício 
do servidor, para fins de pagamento. 

Art. 13 o Departamento de Recursos Humanos após o recebimento dos 
documentos do candidato deverá preencher a Ficha Funcional Individual e deverá 
cadastrar o servidor no sistema da folha de pagamento, e montar pasta funcional 
composta por: 
a) Ficha Funcional Individual; 
b) Laudo Médico; 
c) Documentação Pessoal; 
d) Decreto Individual ou Portaria autorizando a contratação; 
e) Contrato Administrativo 
f) Demais documentos produzidos posteriormente a contratação e que sejam de 
interesse do servidor. 

Art. 14 A pasta funcional do servidor ficará arquivada no setor de Recursos 
Humanos, em ordem alfabética. 

Art. 15 A Secretaria de lotação do servidor deve informar ao servidor a 
necessidade de iniciar um procedimento/requerimento junto a Área de Recursos 
Humanos/Pericia Médica Municipal, visando o reconhecimento da sua condições 
insalubres de trabalho visando o pagamento do adicional de 
Insalubridade/Periculosidade. 

vçJ 
Parágrafo único - Caberá a Secretaria de lotação informar de forma ,  
pormenorizada, as atividades potencialmente insalubres ou perigosaft \ 
desenvolvidas pelo servidor a fim de ser emitido Laudo Médico autorizando o \ 
pagamento do adicional de Insalubridade/Periculosidade, assim como o 
acompanhamento de tais atividades. 

fl\6 
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Art. 16 A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de 
ofício, com base em perícia médica do Município, sem prejuízo da remuneração 
que o servidor fará jus, nos termos Decreto N 2  143/2009 

§ 1 - O laudo/atestado médico deverá ser protocolizado no protocolo geral da 
Prefeitura em até 48 (quarenta e oito) horas após a sua expedição, sob pena de 
não ser aceito. 
§ 2 - A licença médica para servidores contratado é de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento, 
passados os 15(quinze) dias o servidor será encaminhado para perícia médica do 
INSS. 

Art. 17 O contrato temporário firmado pelo Município extinguir-se-á sem direito 
a indenização: 
a) Pelo término do prazo contratual; 
b) Por iniciativa do contratado; 
c) Unilateralmente, pela administração, decorrentes de conveniência 
administrativa; 
d) Quando o contratado apresentar conduta incompatível com os serviços 
prestados, devidamente apurados em sindicância administrativa, garantidos o 
devido processo legal; e 
e) em virtude de posse e início de exercício de servidor aprovado em concurso 
publico. 

Art. 18 A área de Recursos Humanos de posse do requerimento do servidor ou da 
decisão que resultou no término do seu contrato, fará o ato de exoneração se for o 
caso, e após assinado pelo Prefeito e publicado, tomará as devidas providencias. 

Art. 19 A Área de Recursos Humanos calculará os direitos adquiridos pelo servidor 
(férias integrais ou proporcionais, 13 vencimento proporcional e saldo de salário) 
em forma de quitação, onde o mesmo receberá no final do mês, junto com os 
demais servidores da ativa, via folha de pagamento. 

CAPITULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 20 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. 21 - Outras recomendações não mencionadas nesta Instrução Normativa 
deverão ser obedecidas às demais normas vigentes. 	 / 
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Art. 22 - 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. 23 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. 24 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa 
poderão ser obtidos junto à Área de Recursos Humanos e à Controladoria Interna 
do Município. 

Art. 25 Esta Instrução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Rio Novo do Sul-ES, 04 de janeiro de6. 

MARIA ALBERT A ENEGARDO FREITAS 
Prefeita Municipal 

\%,), 
WEDSO N--  DE1OUA4ENEGARDO 

Secretário M hicipal d Administração 

JEFFE ON DIÔNEY ROI-1R 
Controldor Ge 	o Município 

ANTONI BE 	O WETLER 
Representante do Controle te 	- 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 

na Administração 	 do Poder Público 
(ch  

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

SEGUNDA  
Possuo bens móveis e imóveis 

BENS:  

1 Não possuo bens 

1 	ITEM 	1 	 DESCRIÇÃO DOS BENS 

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 	 nomeclatura cargo 

vindo prestar o devido Compromisso de bem e fielmente desempenhar as 

atribuições, deveres e responsabilidade inerentes ao referido cargo. 

Prefeito Municipal 

Empossado 

V\J 

lo 
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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 

li- 
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