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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 002/2014 

 

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 contratação de servidores efetivos, 

comissionados e contratados por designação temporários e estágio, nesta 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. Concurso Público: um processo seletivo que permite o acesso a emprego ou cargo 

público de modo amplo e democrático. É um procedimento impessoal onde é 

assegurada igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer para 

exercer as atribuições oferecidas pelo Estado, a quem incumbirá identificar e 

selecionar os mais adequados mediante critérios objetivos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cargo_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cargo_p%C3%BAblico
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II. Processo Seletivo Simplificado: destina-se à formação de banco de potencial para 

contratação, por tempo determinado, para atender à necessidade de excepcional 

interesse público, conforme legislação vigente. 

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

IV. Efetivo: São os servidores que ingressaram no serviço público através de concurso 

público. 

V. Comissionado: São os servidores que admitidos em cargos de provimento em 

comissão e exercem função de direção, chefia, assessoramento. 

VI. Função Gratificada: São os servidores efetivos que exercem função de 

responsabilidade da turma de trabalho. 

VII. Contratado por Designação Temporária: São os servidores contratados pelo processo 

seletivo simplificado, visando à contratação por necessidade excepcional e de caráter 

temporário. 

VIII. Termo de Posse: Documento assinado pelo servidor efetivo ou comissionado, ao qual 

assegura a posse do mesmo do cargo ao qual foi nomeado. 

IX. Contrato Administrativo: é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas 

para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. É o 

ajuste que a Administração Pública firma com o particular ou outro ente público, para 

a consecução de interesse coletivo (art. 22, XXVII, da CF). 

X. Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo: Acordo escrito para alterar 

Cláusulas Contratuais. 

XI.  Atestado Admissional: é uma avaliação médica realizada antes do contrato do 

trabalhador para verificar se ele possui condições físicas para realizar o serviço. 

XII. 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 

servidor. 

XIII. Centro de Custo: é a localização do servidor na folha de pagamento. 
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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 Federal nº. 5.452/1943 (Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT) e Lei Municipal nº 1.855/2008. 

 

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 Protocolo: 

I. Verificar se a data do requerimento esta conforme solicitado, com no mínimo, um mês 

de antecedência da data da contratação; 

II. Verificar se consta anexo todas as documentações como cópias de editais de 

processo seletivo e resultados, homologação. 

 

Art. 7° - São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos: 

I. Verificar o quantitativo de vagas do cargo; 
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II. Conferir e verificar toda a documentação dos servidores e sua autenticidade 

(conforme anexo I); 

III. Verificar o parecer do médico do trabalho quanto à admissão; 

IV. Cadastrar o servidor nos sistema de folha de pagamento com termo de posse ou 

contrato assinado; 

V. Verificar cargo, salário, carga horária e o setor ao qual o servidor estará lotado; 

VI. Em caso de servidor efetivo, toda a documentação deverá ser encaminhada para o 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, para análise e parecer da 

legalidade. 

 

Art. 8° - São responsabilidades das Secretarias Municipais: 

I. Compete a cada secretaria solicitante da contratação, iniciar a solicitação da 

admissão de servidores efetivos e comissionados com, no mínimo, 15 (quinze) dias 

de antecedência da data da admissão e com 01 (um) mês de antecedência quanto se 

referir a contratação de servidores por designação temporária. 

II. Verificar se antes de iniciar as atividades o servidor esteja com o contrato ou termo de 

posse assinado e nenhuma pendência no setor de recursos humanos. 

III. Na solicitação deverão constar: 

a) A data da admissão e do término do contrato (caso houver); 

b) Cópias dos editais do concurso/processo seletivo (caso houver) e seus 

respectivos resultados e homologação; 

c) Informar cargo, carga horária, local e centro de custo da folha de pagamento 

para o cadastramento. 

d) Na contratação de estagiários, deverão ser informados o nome do supervisor, 

horário e o local do estágio e as atividades desempenhadas. 

 

Art. 9º - São responsabilidades dos servidores e/ou estagiários: 
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I. Apresentar a documentação no prazo de 24 horas, após a apresentação no setor de 

recursos humanos; 

II. Fazer todos os exames médicos solicitadas pelo setor de medicina do trabalho; 

III. Apresentar para exercer as atividades na data estipulada, após a assinatura do 

contrato de trabalho. 

 

 Art. 10 - São responsabilidades do setor de contratos e convênios: 

I. Verificar a data de admissão e término no contrato do servidor, cargo, salário, carga 

horária, setor de lotação e afins; 

II. Formalizar o contrato; 

III. Coletar assinaturas e encaminhar cópias para o servidor, setor de recursos humanos 

e em seu arquivo; 

IV. Informar a Secretaria modificação de datas de admissão ou término do contrato. 

  

Art. 11 - São responsabilidades da Secretaria Municipal de Fazenda: 

I. Averiguar o impacto financeiro da admissão antes da contratação do servidor 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 

 

Art. 12 - São procedimentos para a admissão dos servidores efetivos, comissionados e 

contratados por designação temporária: 

I. Verificar se as admissões são provenientes de concurso público ou processo seletivo 

vigente, em caso de servidores efetivos, estagiários ou contratado por designação 

temporária; 

II. Verificar as vagas existentes para o cargo e impacto financeiro para antes da 

admissão do servidor; 
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III. Encaminhar o servidor para consulta junto ao médico do trabalho e para emissão do 

atestado admissional e verificar seu parecer, antes de formalizar a contratação; 

IV. Solicitar toda a documentação (anexo I) para procedimento da admissão; 

V. Coletar todas as assinaturas do termo de posse ou contratos antes do servidor iniciar 

as suas atividades; 

VI. Cadastrar o servidor na folha de pagamento somente com a assinatura do termo de 

posse, decreto de nomeação ou contrato; 

VII. Em caso de servidor efetivo, encaminhar toda a documentação referente a admissão 

do servidor para análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES; 

VIII. Arquivar toda a documentação do servidor em pasta funcional. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam obrigações e responsabilidades das 

partes, em conformidade com os termos do Processo Seletivo que os autorizou. 

 

Art. 14 - Todos os contratos, antes de serem firmados pela Administração e pelo 

contratado, deverão ser examinados e aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município. 

 

Art. 15 - São cláusulas essenciais a todo contrato de em conformidade com a Lei nº 

1.855/2008: 

i. Definição do objeto e seus elementos característicos como função, local de atuação, 

carga horária semanal e Secretaria que coordenará os serviços; 

II. Os prazos de início e término do Contrato; 

III. A remuneração a ser percebida pelo Contratado de acordo com a Tabela de 

vencimentos dos Servidores Públicos municipais de Santa Teresa - ES; 
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IV. Definição de que os vencimentos acompanharão os aumentos percebidos em função 

de alteração na tabela de vencimentos dos servidores públicos municipais de Santa 

Teresa decorrentes de Lei Municipal e/ou Federal; 

V. Vedação de desvio de função, obrigando o Contratado a prestar serviços somente 

relacionados com a função para a qual foi Contratado, 

VI. Informar que o Contratado estará sujeito aos mesmos deveres e obrigações e ao 

mesmo Regime de Responsabilidade vigentes para os Servidores Públicos 

integrantes do Quadro Efetivo da municipalidade, respondendo administrativamente, 

sem prejuízo das sanções civis e penais, pelas infrações que vierem a ocorrer; 

VII. Direitos assegurados ao Contratado como os benefícios previstos do Regime Geral 

de Previdência Social - RGPS, Férias e 13º Salário; 

VIII. Condições para rescisão contratual; 

IX. Definição de Penalidade de multa a ser aplicada em caso de descumprimentos de 

cláusulas contratuais sem motivo justo ou interesse maior da Administração 

devidamente justificado. 

 

Art. 16 - Os Contratos para contratação de pessoal celebrados pela Administração deverão 

conter ainda: 

i. O número sequencial em ordem cronológica de edição; 

II. O número do processo que gerou o Contrato. 

III. A qualificação da administração, sempre na qualidade de Contratante. 

IV. A qualificação completa do Contratado, com identificação e qualificação profissional 

caso necessário. 

V. A descrição do objeto deverá ser realizada com clareza e perfeita caracterização, 

não restando nenhuma dúvida quanto à característica do objeto a ser contratado, 

conforme Inciso I do Artigo 11º. 

VI. A indicação da possibilidade de aditamento do contrato. 
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VII. A indicação do foro da Comarca de Santa Teresa para dirimir questões oriundas do 

Contrato. 

VIII. Prazo para assinatura pelo Contratado de 05 (cinco) dias úteis a partir da 

convocação do mesmo. 

IX. A indicação do local e data da realização do Contrato. 

X. As assinaturas das partes e de 02 (duas) testemunhas com indicação do número do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

 

Art. 17 - Não será permitida a formalização de contrato com prazo de vigência 

indeterminado, conforme §3º do Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Art. 18 - A publicação resumida do instrumento do contrato no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa, condição essencial para sua eficácia, será providenciada pelo 

Setor de Contratos e Convênios até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor, ainda que 

sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 da Lei. 8.666/93. 

 

Art. 19 - A publicação resumida ou extrato do contrato deverá conter no mínimo as 

seguintes informações: 

i. Número do Contrato; 

II. Descrição do Contratante e do Contratado. 

III. Objeto do Contrato. 

IV. Remuneração. 

V. Prazo. 

VI. Número do processo. 

VII. Data. 

VIII. Identificação do representante da administração (prefeito municipal ou secretário de 

saúde). 
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Art. 20 - As alterações dos contratos administrativos firmados poderão ser feitas através de 

Termo de Aditamento, que poderá prever alterações referentes a vigência do Contrato, 

carga horária, remuneração, local de atuação ou demais informações previstas em Lei. 

i. Será obrigatória a publicação do termo de aditamento ao contrato, considerada 

condição essencial à sua eficácia, nos termos dos artigos 15º e 16º. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 21 Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de 

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 22 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. 23 Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Santa Teresa/ES, 14 de Janeiro de 2014. 

 

 



 
 

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 
 

ANEXO I 

 

Listagem dos documentos para admissão: 

 Número da conta em banco (agência do Município de Santa Teresa) – Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil ou Banestes; 

 Atestado Admissional com exames médicos, fornecidos pelo Médico do Trabalho; 

 02 vias da carteira de vacinação (uma para o setor de recursos humanos e outra para levar 

para a emissão do atestado admissional); 

 Carteira de Identidade; 

 CPF; 

 Título de eleitor e os últimos comprovantes de votação ou declaração do cartório eleitoral; 

  Certidão de nascimento ou casamento; 

 Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos; 

 Carteira de vacinação dos filhos; 

 Diploma ou histórico escolar; 

 PIS/PASEP; 

 Carteira de Trabalho (folha onde consta a foto e o verso) 

 Certificado de reservista (para homens); 

 Comprovante de residência; 

 Atestado de bons antecedentes (emitir relatório no site da Secretaria Estadual de Segurança 

Pública correspondente ao Estado da emissão do Registro Geral); 

 Declaração de bens; 

 Declaração de Acúmulos de Cargos em Órgãos Públicos; 

 Declaração Negativa de Débitos do Município de Santa Teresa; 

 Carteira de motorista (para o cargo de motorista); 

 Inscrição no Conselho Regional de Classe (para cargos de nível superior e técnico); 


