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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 001/2014 

Versão: 01 

Aprovação em: 14/01/2014. 

Ato de aprovação: Decreto n° 038/2014. 

Unidade Responsável: Sistema de Recursos Humanos 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Dispor sobre as rotinas e procedimentos para processamento da folha de 

pagamento dos servidores públicos desta Municipalidade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de 

Santa Teresa. 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Dentre as atividades desempenhadas pelo Setor de Recursos Humanos, 

conceituam-se os seguintes termos: 

I. Descontos e abatimentos: São os valores deduzidos do pagamento do servidor, 

como contribuições ao Instituto Nacional Seguro Social (INSS), Imposto de Renda 

Retido da Fonte (IRRF). 

II. Folha de Pagamento: consiste em um documento elaborado pelo setor de 

Departamento Pessoal, onde são relacionados os nomes dos servidores, o total de 

seus vencimentos, os descontos e abatimentos, e o valor líquido que fará jus a cada 



 
 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro - Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

Site:www.santateresa.es.gov.br 
 

servidor. Assim como os cálculos dos encargos sociais de forma individualizada e 

consolidada. 

III. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

IV. Vencimentos: são todos os valores pagos aos servidores a título de: salário, 

gratificação, adicionais, horas-extras, abonos de natureza remuneratória e 

indenizatória em razão de seu trabalho. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de 

responsabilidade das Secretarias Municipais no fornecimento das informações necessárias 

e do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa no que 

concerne ao processamento da folha de pagamento, sobre o qual dispõem os artigos 37 a 

41 da Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.800/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Santa Teresa), Lei Municipal n° 1.855/2008 (Regulamenta a contratação 

por regime de designação temporária) e Lei Federal nº. 5.452/1943 (Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT) e Legislação Previdenciária. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades; 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus 

termos. 

 

Art. 6º - São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos: 
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I. Entregar as Secretarias as planilhas de frequência para preenchimento no prazo 

viável; 

II. Receber as frequências e identificar possíveis incorreções e providenciá-las junto às 

Secretarias;  

III. Fazer as alterações em folha de pagamento solicitadas pelas secretarias, conforme 

a legislação; 

IV. Efetuar os cálculos e enviar ao setor financeiro para pagamento em tempo hábil; 

V. Disponibilizar os comprovantes de pagamento (contracheque) aos servidores; 

VI. Esclarecer possíveis dúvidas dos servidores e das Secretarias a respeito dos 

cálculos do pagamento; 

VII. Encaminhar as informações necessárias para o Instituto Nacional de Previdência e 

Seguro Social (INSS) através do Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias (SEFIP) e para o 

Fundo de Participação do Município (FPM); 

VIII. Em caso de contratações ou demissões de servidores regidos pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), deverão ser informados no Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregos (CAGED) para o Ministério do Trabalho; 

IX. Enviar os relatórios anuais da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e DIRF 

(Declaração do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte). 

 

Art. 7º - São responsabilidades das Secretarias Municipais: 

I. Entregar a planilha de frequência até o dia 15 (quinze) de cada mês, 

impreterivelmente. 

II. Justificar todas as horas-extras, adicional noturno, adicional de insalubridade (e seus 

percentuais) e periculosidade atestados, assim como informar as faltas injustificadas 

no período.  

III. Informar os servidores exonerados ou admitidos programados para acontecer até o 

último dia útil do mês. 
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IV. Todas as alterações na planilha de frequência, após a sua entrega junto ao Setor de 

Recursos Humanos, deverão ser informadas até o prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, acarretando na execução da ação somente no mês subsequente a da 

apresentação da alteração. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 8º - São procedimentos para o processamento da folha de pagamento: 

I. Imprimir os formulários de atestado de frequência, por centro de custo, entre os dias 

08 ou 09 de cada mês, e encaminhar para as respectivas Secretarias preencherem;  

II. As Secretarias deverão atestar a freqüência dos servidores, no período de 

16/mm/aaaa a 15/mm/aaaa, e entregar ao Setor de Recursos Humanos até o final 

deste período com todas as justificativas de horas-extras, carga horária especial, 

extensão de carga horária, adicional noturno, adicional de insalubridade e 

periculosidade, férias (dias vendidos), gratificações para motorista, faltas justificadas 

e injustificadas, gratificação de campanha de saúde e produtividade fiscal; 

III. As Secretarias que possuem estagiários em sua pasta deverão apresentar a 

frequência dos mesmos, em formulário próprio; 

IV. Verificar se os servidores que estão à disposição ou cedidos a outro setor ou órgão 

público e deverão solicitar o atestado da frequência do mesmo. Da mesma forma 

deverão ser informados os servidores em gozo de licenças sem remuneração, 

licença remunerada e licença maternidade. 

V. O setor de recursos humanos deverá receber o atestado e identificar possíveis erros 

de preenchimento junto a Secretária Municipal de Administração e Recursos 

Humanos e solicitar às Secretarias de origem as alterações; 

VI. Importar os dados enviados dos empréstimos consignados no sistema da folha de 

pagamento e conferir se as parcelas foram repassadas corretamente; 
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VII. Lançar dados do atestado de frequência no sistema de folha de pagamento todos os 

proventos, descontos e alterações referentes ao mês, identificação das rescisões, 

dos servidores que farão jus a gratificação natalina no mês (conforme Artigo 87 do 

Estatuto dos Servidores Municipais) e de quaisquer licenças; 

VIII. Verificar se as inclusões decorrentes de adicional de férias pagas no mês de gozo 

estão corretas e autorizadas. Verificar se não há pagamento em duplicidade no 

mesmo período, assim como se o servidor realmente possui o direito. Identificar 

faltas injustificadas do período aquisitivo, dias de licenças para tratamento de saúde, 

sem remuneração ou remunerada; 

IX. Verificar se todas as faltas injustificadas foram descontadas na folha de pagamento 

e se demais diferenças salariais tiveram seu pagamento autorizado; 

X. Efetuar a conferência manual de todos os dados da folha (vencimentos e 

descontos), comparando com as justificativas apresentadas pelas Secretarias 

através das fichas de frequência e a folha de pagamento do mês anterior; 

XI. Encaminhar a folha de pagamento para a Tesouraria juntamente com os relatórios 

(líquidos bancários) da mesma. 

XII. Efetuar a transmissão dos dados da folha para os bancos autorizados; 

XIII. Disponibilizar os contracheques aos servidores no site institucional 

(www.santateresa.es.gov.br); 

XIV. Elaborar os relatórios das despesas com a folha de pagamento para a Secretaria de 

Administração e Recursos Humanos; 

XV. Elaborar relatórios com relações das contribuições para o Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS) patronal e do servidor, salário família, consignações, 

sindicatos, plano de saúde, seguro de vida, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), entre outros e encaminhar ao Setor Contábil; 

XVI. Transmitir dados pelo Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias (SEFIP) e emitir guia de 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em caso de servidor 

regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 

XVII. Em caso de admissão ou demissão de servidores contratados pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), enviar a informação ao Ministério do 

Trabalho através do sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED); 

XVIII. Encaminhar as informações para o Instituto Nacional de Previdência Social das 

contribuições recolhidas dos servidores e pela empresa, assim como demais 

informações pertinentes; 

XIX. Verificar os servidores que farão jus ao auxílio alimentação e providenciar emissão 

de cartão (caso necessário). Efetuar a operação de lançamento do crédito no cartão 

do auxílio alimentação. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º - Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de 

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 10 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

esclarecida junto ao Setor de Recursos Humanos e Controladoria Interna da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa. 

 

Art. 11 - Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa/ES, 14 de janeiro de 2014. 

 

 


