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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 005/2014

Versão: 02

Aprovação em: 17/08/2017

Ato de aprovação: Decreto n° 418/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º -  Esta Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a

concessão  de  licença  sem  vencimentos,  remunerada,  mandato  classista  e  para

atividade política e cessão aos servidores efetivos do Município de Santa Teresa - ES.

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. Licença para atividade política: licença sem remuneração concedida ao servi-

dor durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidá-

ria, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura

perante a Justiça Eleitoral (a partir da candidatura até o 10° dias após as elei-

ções);
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II. Licença para tratar de interesses particulares:  licença concedida ao servidor

para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivo,

sem remuneração, prorrogável uma vez por igual período;

III. Licença para desempenho de mandato classista: licença concedida ao servidor

eleitos em cargos de direção ou representação para desempenho de mandato

de confederação, associação de classe de âmbito nacional a sindicato repre-

sentativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão.

IV. Cessão: é a concessão do servidor efetivo para outro órgão, sem oneração por

parte da municipalidade, a outro órgão público para exercer função ou cargo de

confiança em outro órgão público por determinado período.

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:

I. Artigos 111 a 114 da Lei Municipal nº. 1.800/2007 - Estatuto dos Servidores

Públicos do Município de Santa Teresa - ES.

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 Unida-

des;

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. Elaborar o requerimento para o servidor conforme os requisitos legais;

II. Apresentar todas as informações necessárias quanto à situação do servidor.

Art. 7º - São responsabilidades dos servidores:

I. Solicitar o benefício de acordo com os prazos estipulados na lei, mediante reque-

rimento, anexar ata (no caso de licença para mandato classista), no caso de li-

cença remunerada, anexar a documentação de aprovação no curso (mestrado/

doutorado...) e duração;

II. Protocolar o requerimento, com no mínimo, 01 (um) mês de antecedência a data

definida para o início do gozo da licença, assim como para a solicitação da

prorrogação da mesma;

III. Informar o período da licença (data inicial e final) e apresentar o registro da can-

didatura no prazo estipulado por lei, como: licença política.

Art. 8º - São responsabilidades da Procuradoria Jurídica:

I. Avaliar a legalidade da concessão da licença.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 9º - São procedimentos para a concessão dos benefícios aos servidores efetivos:

I. Receber o requerimento e verificar se o servidor possui direito e em conformi-

dade com a legislação;

II. Verificar se a concessão foi autorizada e emitir portaria concedendo o mesmo e

publicá-lo no site do Município, no Portal da Transparência e no Diário Oficial

dos Municípios do Estado (DOM/ES);

III. Conceder o benefício e, caso necessário, pagar os valores retroativos ao qual o

servidor fará jus;

IV. Fazer anotações na ficha funcional e controlar a concessão dos benefícios.
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CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  10  – Os esclarecimentos adicionais  a respeito  deste  documento poderão ser

obtidos junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, no Setor

de Recursos Humanos, e na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez,

através de procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá

a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura

organizacional.

Art.  11  –  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação

aos requisitos  da Instrução Normativa SCI  nº  01/2013 (Norma das Normas),  bem

como manter o processo de melhoria continua.

Art. 12 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto

de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração

da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas;

Art. 13  – A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas,  sem a

observância  as  tramitações,  registro  e  controles  estabelecidos  nesta  Instrução

Normativa  estarão  sujeita  à  responsabilização  administrativa,  sem  prejuízo  das

demais sanções legais.

Art. 14  – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis

pela Secretaria Municipal  de Administração e Recursos Humanos do Município de

Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução

Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade competente, bem

como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

Art. 15 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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