PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS N 9
04/2016.
ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS
PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE
PESSOAL E CONTROLE SOBRE VANTAGENS,
PROMOÇÕES, PROGRESSÕES E
ADICIONAIS, NO ÂMBITO DO PODER
EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Versão: 01.
Aprovada em: 04/01/2016.
Ato de aprovação: Decreto n21 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 manutenção do cadastro de
pessoal e controle sobre vantagens, promoções, progressões e adicionais, no
âmbito do Poder Executivo, 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. 39 Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
1 - Servidor Público - É a pessoa legalmente investida em cargo público.
II - Vencimento - Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com
valor fixado em lei.
III - Remuneração - Vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
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IV - Vantagens - Além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao
servidor as seguintes vantagens: ajuda de custo; diárias; gratificações e adicionais;
e, abono família/salário família. As gratificações e os adicionais somente se
incorporam ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. E ainda, as
gratificações e adicionais não serão computadas nem acumuladas para efeito de
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo
título ou idêntico fundamento.
V - Das Gratificações e Adicionais- Além dos vencimentos e das vantagens
poderão ser deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
gratificação de função; gratificação natalina; adicional por tempo de serviço;
adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; adicional
pela prestação de serviço extraordinário; adicional noturno; abono família/salário
família.
VI - Gratificações Natalina (13 2 salário) -É o direito ao servidor de receber no
mês do seu aniversário uma remuneração proporcional ao tempo trabalhado
durante o exercício. O servidor que ingressar após o mês de aniversário receberá a
proporcionalidade no mês de dezembro.
VII - Adicional por tempo de serviço - Adicional concedido ao servidor público
municipal efetivo a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício prestado à
municipalidade, no percentual de 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo
efetivo, até o limite de 35% (tinta e cinco por cento), desde que atende aos
requisitos previstos em Lei.
VIII - Adicional pelo exercício de atividades insalubres perigosas ou penosasE o adicional que fazem jus o servidor que trabalha com habitualidade em locais
insalubres., perigosos ou penoso.
IX - Adicional pela prestação de serviço extraordinário- Devido ao servidor
pela prestação de serviço em tempo excedente ao da duração normal da jornada de
trabalho, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora
normal de trabalho.
X- Adicional noturno- Devido ao servidor pela prestação de serviço no horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia
seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora
diurna. O adicional noturno não se incorpora à remuneração ou provento.
Xl - Abono família/salário família - É o benefício que têm direito servidores
públicos que tenham remuneração inferior ou igual a remuneração máxima
da tabela do salário família, publicado pelo Regime Geral de Previdência Social.
XII - Férias e 1/3 de férias (adicional constitucional) - É o direito de gozo de 30
dias após cada período de 12 meses de exercício, não podendo ultrapassar 23
meses trabalhados independente do regime do servidor. Pagamento de 1/3 da
remuneração devida por ocasião do gozo de férias, nos termos previsto na
Constituição Federal, ressalvado os professores NMM-PA, NMM-PB e NMM-PP
que terão direito as férias anuais nos termos da Lei Complementar ng 05/2009,
regulamentada Decreto nQ 2.770/2014

4

Rua Fernando de Abreu, n 2 18 - Centro - Rio Novo do Sul - Espírito Santo - CP 29.290-000.
Tel./Fax: (28) 3533-1120/ 3533-1098 - CNPJ 27.165.711/0001-172.

\IS/

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES
XIII- Licença prêmio - O servidor efetivo faz jus a uma licença remunerada, a cada
5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, pelo período de 3
(três) meses. A licença-prêmio poderá ser usufruída a qualquer tempo, em período
integral, desde que solicitado pelo servidor ou convertida em pecúnia.
XIV - Promoção Horizontal : a passagem do ocupante do cargo à classe
imediatamente superior da mesma carreira a que pertence, nos termos da Lei n
038/91 e suas alterações aplicáveis ao servidores efetivos municipais, salvo o
magistério regido por lei especifica;
XV - Promoção (por Titularidade): No âmbito do Magistério, a promoção por
titularidade considera-se a elevação do servidor público do magistério, efetivo, de
um nível de formação profissional para outro hierarquicamente superior da
mesma Classe, nos termos do art. 10 da Lei n 123/98
XVI - Progressão: Passagem do servidor do magistério, titular de cargo em
caráter efetivo, ao padrão de vencimento subsequente na carreira, por antiguidade
ou merecimento, nos termos do art. 13 da Lei n 2 123/98
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
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 2 264/2005 - 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;
Lei
Municipal n 2 122/1998 - Estatuto do Magistério do Município e suas
O
alterações
g) Lei Municipal n 2 123/1998 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do
Magistério Público do Município e suas alterações

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 5Q 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 aplicaç;
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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.
IV - Informar imediatamente a área de Recursos Humanos a alteração de local de
trabalho do servidor para fins de pagamento do adicional de Insalubridade,
Periculosidade ou Penosidade.
Art. 72 São responsabilidades da Procuradoria Jurídica:
1 - Analisar processos pertinentes de direitos e vantagens dos servidores da
administração direta quanto à legalidade e emitir parecer jurídico, caso necessário.
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;
Art. 8 2 São responsabilidades do Controle Interno:

1 - Prestar apoio técnico por ocasião das 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.
\Iv'
CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 92 Os procedimentos de manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre
vantagens, promoções e adicionais iniciar-se-á com a solicitação,,-o servidor
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devidamente protocolizada no Protocolo da Prefeitura Municipal, ressalvados os
casos expressamente previsto nesta instrução normativa, que serão processados
de oficio pela área de Recursos Humanos.
Parágrafo único. Quando da solicitação formal (requerimento) do servidor deve
ser instruída com os documentos comprobatórios a análise necessária da área de
Recursos Humanos e demais setores da administração.
Art. 10 Caso o servidor sinta-se prejudicado, quanto às vantagens e adicionais
processados de oficio, deverá solicitar a revisão dos mesmos por meio de
requerimento protocolizado no protocolo geral da Prefeitura.

1 - A área de Recursos Humanos de posse da solicitação de controle sobre
vantagens, promoções e adicionais, deve analisar os documentos comprobatórios e
colher parecer da Procuradoria Geral do Município, caso necessário.
II - Caso os autos não estejam instruídos com todos os documentos
comprobatórios, deve-se solicitar ao servidor para sanar a irregularidade.
Art. 11 Havendo inconformidade nos documentos apresentados para alterar o
cadastro de vantagens, promoções e adicionais, deve-se solicitar ao servidor para
sanar o vício no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

1 - A área de Recursos Humanos deve realizar a nova conferência dos documentos
comprobatórios e, havendo alteração jurídica de vantagens, formalizarem ato, e
após, inserir as informações no sistema.
II - Realizada a alteração do cadastro, a área de Recursos Humanos deverá anexar
às cópias dos documentos, na pasta individual do servidor.

SECÃO 1
ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Art. 12 O Adicional pela prestação de serviços extraordinários será processado
de oficio pela área de Recursos Humanos , mediante cumprimento das
informações prestadas pela Secretaria de Lotação do servidor mensalmente por
meio do apontamento da freqüência mensal.

1 - compete ao Chefe imediato controlar a jornada de trabalho do servidor e
autorizar a realização de serviço extraordinário.
II - A área de Recursos Humanos somente incluirá em folha de pagamento as horas
apontadas pelo chefe imediato no apontamento da freqüência mensal se
homologadas pelo Prefeito Municipal. /

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 27.165.711/0001-7

Vt

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES
SECÃO ii
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Art. 13 O Adicional por tempo de Serviço será processado de oficio pela área de
Recursos Humanos, com base no acervo funcional do servidor e concedido após
realização de Estudo individualizado visando o atendimento dos requisitos
previstos em Lei , por meio de formulário padrão denominado "ESTUDO PARA
CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS, que após anuído
pela Secretaria de Administração será autorizado pelo Prefeito Municipal e
incluído na folha de pagamento do mês que o servidor fez jus ao recebimento.
SECÃO III
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (1/3 S/FÉRIAS)
Art. 14 O Adicional constitucional de férias será processado pela área de
Recursos Humanos mediante apresentação de requerimento de férias em modelo
padrão fornecido pelo Recursos Humanos onde já deverá constar informação
acerca do cumprimento do período aquisitivo para gozo de férias, devidamente
assinado pelo servidor requerente, contendo o visto/aprovação da chefia imediata
e decisão do Prefeito Municipal acerca da concessão do Abono Pecuniário (venda
dos dez dias de férias).
SECÃO IV
ADICIONAL NOTURNO
Art. 15 O Adicional noturno será processado de oficio pela área de Recursos
Humanos, concedido juntamente com o pagamento mensal do servidor, depois de
informado e atestado, concomitante na planilha de frequência, pela Secretaria de
Lotação do servidor.
SECÃOV
GRATIFICAÇÃO NATALINA (13 2 SALARIO)
Art. 16 A gratificação natalina será processada de oficio pela área de Recursos
Humanos, apurada automaticamente pelo Sistema da Folha de Pagamento
conferido e pago de acordo com as normas vigentes, no mês de aniversário do
servidor.
yJ

1 - O Servidor Público Efetivo terá direito anualmente ao 13 2 salário, com base no
número de meses de efetivo exercício no ano, na mesma remuneração integral que
estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus.
II - O Servidor receberá o 13 2 proporcional, a razão de 1/12(um doze avos) por
mês de efetivo exercício no ano correspondente, quando:
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a) Por motivo de lic ença trato de interesses particulares;
b) Da ocorrência de exoneração ou demissão;
c) Por motivo de falecimento ou aposentadoria, e
d)
Nos casos de posse e exercício do servidor durante o decurso do ano civil, o
pagamento do 13 2 vencimento será feito proporcionalmente aos meses de efetivo
exercício, observada as regras estabelecidas anteriores nesta Instrução e as das
demais leis vigentes do que trata a matéria.
SECÃOVI
PROMOÇÃO (DEMAIS SERVIDORES, EXCETO MAGISTÉRIO)

Art. 17 A Promoção será processado de oficio pela área de Recursos Humanos,
apurada com base no acervo funcional do servidor e concedido após realização de
Estudo individualizado visando o atendimento dos requisitos previstos em Lei,
por meio de formulário padrão denominado "ESTUDO PARA CONCESSÃO DE
PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE", que após anuído pelo Secretário Municipal de
Administração será autorizado pelo Prefeito Municipal, publicado por meio de
Decreto Individual e incluído na folha de pagamento do mês a que o servidor fez
jus ao recebimento.
SECÃO VII
PROGRESSÃO (SOMENTE MAGISTÉRIO)
Art. 18 A Progressão por antiguidade será processado de oficio pela área de
Recursos Humanos, apurada com base no acervo funcional do servidor e concedido
após realização de Estudo individualizado visando o atendimento dos requisitos
previstos em Lei, por meio de formulário padrão denominado "ESTUDO PARA
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE - MAGISTÉRIO", que após
anuído pela Secretario de Administração será autorizado pelo Prefeito Municipal,
publicado por meio de Decreto Individual e incluído na folha de pagamento do mês
a que o servidor fez jus ao recebimento.

1 - A progressão por merecimento será requerida pelo servidor público do
magistério efetivo, à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mediante
apresentação dos documentos comprobatórios, sendo encaminhado a área de
Recursos Humanos para instruir o processo acerca do cumprimento do disposto
no art. 10 § 32 e art. 15, inciso II, IV e V da Lei n 2 123/98 e encaminhado a
Secretaria de Educação e Cultura/Comissão de Progressão por mérito para
avaliação nos termos da Lei e emissão de parecer.
a) Se reconhecido o direito do servidor, será publicado por meio de Decreto
Individual e incluído na folha de pagamento do mês em quT á área de
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Recursos Humanos receber o procedimento finalizado, sendo arquivado no
acervo funcional do servidor.
b) Se não reconhecido o direito do servidor nos termos da legislação será dada
ciência ao servidor e arquivado o procedimento junto a área de Recursos
Humanos.
SECÃO VIII
ABONO FAMÍLIA/SALÁRIO FAMÍLIA
Art. 19 O abono Família será processado de oficio pela área de Recursos Humanos,
apurado automaticamente pelo Sistema da Folha de Pagamento conferido e pago
de acordo com as normas vigentes, utilizando o acervo funcional do servidor.

SECÃO VIII
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
Art. 20 O adicional de insalubridade e periculosidade será concedido ao servidor
que trabalha em atividades insalubres ou perigosas, mediante atestado da
Secretaria e laudo do médico perito do Município em conformidade com o Laudo
Técnico das Condições de Trabalho - LTCAT e Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais PPRA.
I. A concessão não será processada de oficio, devendo a solicitação do adicional de
insalubridade e/ou periculosidade ser formulada pelo servidor e protocolado no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.
II. Após, o pedido será encaminhado à área de Recursos Humanos, que informará a
situação funcional do requerente, e encaminhará à secretaria de lotação do
servidor para informar minuciosamente as atividades realizadas pelo requerente a
fim de remeter ao Médico Perito para emissão de Laudo para concessão ou não dos
referidos adicionais.
III - Periodicamente a área de Recursos Humanos deverá oficiar a secretaria de
lotação do servidor para que a mesma informe qualquer mudança relativa ao local
de trabalho do servidor, ou confirme o local de trabalho do servidor de modo a
subsidiar o controle de pagamento dos adicionais de insalubridade e
periculosidade.
IV - No caso de mudança de lotação de servidor, assim que emitido a ordem de
serviço o procedimento (processo de concessão) deverá ser novamente submetido
ao médico perito.
SECÃO IX
DA PROMOÇÃO POR TITULARIDADE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO
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Art. 21 A promoção será requerida pelo servidor público do magistério efetivo, ao
Prefeito Municipal ou a Secretária Municipal de Educação, mediante apresentação
de diploma ou certificado da nova titulação ou habilitação profissional, expedida
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, devidamente registrado
no órgão competente do sistema.

1 - A promoção poderá ocorrer para qualquer nível da classe, desde que o servidor
público do magistério cumpra a exigência de titulação ou habilitação específica.
II - A promoção não impedirá o processo de progressão a que o servidor público do
magistério tiver direito.
III - Compete a Secretaria de Educação a análise da promoção requerida pelo
professor e deliberar acerca da concessão ou não da promoção.
a) Se reconhecido o direito do servidor, será publicado por meio de Decreto
Individual e incluído na folha de pagamento do mês em que á área de
Recursos Humanos receber o procedimento finalizado, sendo arquivado no
acervo funcional do servidor.
b) Se não reconhecido o direito do servidor, nos termos da legislação será
dada ciência ao mesmo e arquivado o procedimento junto a área de
Recursos Humanos.
SECÃOX
DA LICENÇA PRÊMIO
Art. 22 A Licença-prêmio deverá ser requerida pelo servidor público ao Prefeito
Municipal apresentando expressamente sua opção acerca do gozo ou da conversão
em dinheiro nos termos do art. 102 e 105 da Lei n 017/90 e protocolado no
protocolo geral da Prefeitura Municipal

1 - O processo será enviado á área de Recursos Humanos para apurar com base no
acervo funcional do servidor, o atendimento aos requisitos previstos em Lei, para
posterior deferimento do Secretario de Administração e/ou Prefeito Municipal,
a) Se preenchidos os requisitos, o procedimento, no ato de deferimento, deverá
determinar o mês/ano em que será incluído na folha de pagamento, ou autorizado
o período de gozo.
b) Se não preenchidos os requisitos o procedimento será arquivado e dado ciência
ao servidor.

SECÃO xi
DAS LICENÇAS MÉDICAS
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Art. 23 A licença para tratamento da própria saúde será concedida com base em
perícia médica do Município, na forma do Decreto N 9 143/2009 que dispõe sobre
procedimentos para concessão de licenças médicas aos Servidores Públicos
estatutários efetivos, comissionados e por designação temporária, e dá outras
providências.
1 A licença médica para servidores efetivos é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal nos primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento, posterior
período o servidor será encaminhado para o Instituto de Previdência Própria do
Município, mediante prévia aprovação da perícia médica.
-

SECÃO xii
DAS FÉRIAS
Art. 23 O Servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias de 30
dias, por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumulada até o máximo de dois
períodos, na hipótese de necessidade do serviço atestado pela chefia imediata,
ressalvado os professores que terão direito as férias anuais nos termos do art. 29
da municipal n 2 Lei Municipal n 2 122/1998 Estatuto do Magistério do Município
e suas alterações e suas alterações.
-

1 O servidor gozará as férias regulamentares de acordo com a conveniência de
cada Secretaria, não podendo em hipótese alguma exceder dois períodos
aquisitivos de férias vencidas, ressalvado as férias do magistério.
II O pagamento do adicional Constitucional de férias será efetuado de acordo
com o requerido pelo servidor observando o previsto no art. 111 da Lei 017/91,
devidamente juntado ao controle de freqüência mensal da Secretaria de lotação do
servidor.
-

-

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 24 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. 25 Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução Normativa
poderão ser obtidos junto à Área de Recursos Humanos e à Controladoria Interna
do Município.
Á
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Art. 26 Esta Instrução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Rio Novo do Sul-ES, 04 de janeiro de,iOt.

MARIA ALBER INA MENEGARDO FREITAS
Prefeita Municipal

WEDSON DE SOZA MENEGARDO
Secretário Municial dedministração

JEFFERSO DIQNEY R01-1R
Controlaqor G41 d Município
ANTONKBEI/Et1'O WETLER
Representante do Controle níi/f - Sistema de Recursos Humanos
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