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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 007/2014

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 ascensão e promoção funcional 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. Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas aos servidores

públicos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES.

II. Classe: o conjunto de cargos dos servidores públicos municipais, segundo a

hierarquia e complexidade dos serviços, com atribuições específicas, desdo-

bradas de níveis e referências.

III. Referência: o símbolo numérico em algarismo arábico indicativo do valor do

vencimento básico fixado para o cargo.
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IV. Ascensão funcional: é a elevação do servidor público efetivo de um nível de

elevação para outro superior na mesma classe do cargo que ocupa.

V. Promoção funcional: é a elevação funcional do servidor público efetivo à refe-

rência imediatamente superior do mesmo nível e classe a que pertence o car-

go.

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 a concessão de ascensão e promoção funcional, sobre o

qual dispõem:

I. Artigos  44  a  46  da Lei  Municipal  nº.  1.800/2007  -  Estatuto  dos  Servidores

Públicos do Município de Santa Teresa;

II. Lei Municipal n° 1.816/2007 - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos

Servidores Municipais da área administrativa da Prefeitura Municipal de Santa

Teresa; 

III. Lei Municipal n° 1.651/2006 - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos

Servidores Municipais dos profissionais de saúde da Prefeitura Municipal  de

Santa Teresa;

IV. Lei Municipal n° 1.241/1997 - Planos de Cargos e Remuneração do Magistério

Público do Município de Santa Teresa.

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;
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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. Protocolar os requerimentos, caso houver, somente nos prazos estipulados por

lei (março/abril e setembro do ano corrente para os servidores do magistério e

no mês de março da competência para os demais servidores);

II. Verificar se o cargo do(a) servidor(a) pertence ao magistério, saúde ou admi-

nistrativo e entregar o requerimento com o número da legislação corresponden-

te;

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

I. Receber os requerimentos e os títulos protocolados pelos servidores e analisar

a legalidade dos mesmos de acordo com os critérios estipulados para a con-

cessão da ascensão funcional;

II. Fazer o controle quanto à conquista do direito à promoção funcional;

III. Observar se as promoções concedidas estão em conformidade com a norma

legal;

IV. Atribuir à promoção ou ascensão funcional ao servidor através de Portarias edi-

tadas pela autoridade competente, publicar a Portaria no site do Município, no

Portal da Transparência e no Diário Oficial dos Municípios do ES (DOM/ES);

V. Fazer todas as alterações no sistema de folha de pagamento, e em caso de

necessidade efetuar os cálculos de valores retroativos;

VI. Manter a ficha funcional atualizada com as informações dos benefícios.

Art. 8º - São responsabilidades dos servidores:

I. Verificar a quantidade de horas e as áreas de qualificações exigidas para a con-

cessão da ascensão;

II. Autenticar no setor de recursos humanos, os certificados dos cursos, nas datas

estipuladas por lei, para os servidores administrativos e da saúde, para os car-

gos de professor, a autenticação deverá ser em cartório;
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III. Em caso de ascensão funcional, fazer o requerimento nas datas estipuladas por

lei e anexar todos os comprovantes dos títulos solicitados devidamente autenti-

cados pelo setor de recursos humanos;

IV. Aguarda o andamento do processo supracitado;

Art. 9º - São responsabilidades da Procuradoria Jurídica:

I. Avaliar a legalidade da concessão da promoção ou da ascensão funcional;

Art. 10 - São responsabilidades das Secretarias:

I. Fazer a avaliações de acordo com as normas definidas pela lei e orientações do

setor de recursos humanos;

II. Entregar as avaliações dentro dos prazos estipulados pelo setor de recursos hu-

manos.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11 - São procedimentos para a concessão de ascensão aos servidores efetivos:

I. Receber os processos dos requerimentos protocolados pelos servidores somen-

te nas datas estipuladas na legislação;

II. Verificar a autenticidade de todas as titulações apresentadas e analisa-las, de

acordo com as normas estipuladas pela legislação;

III. Fazer relatório de cada servidor para análise da comissão de avaliação;

IV. Solicitar formação da comissão de avaliação dos processos de ascensão;

V. Verificar se o processo foi deferido;

VI. Fazer a portaria concedendo a ascensão aos servidores;

VII. Alterar o cadastro no sistema da folha de pagamento e fazer cálculos retroativos,

caso houver;

VIII. Manter a ficha funcional atualizada com todas as alterações decorrentes.

Art. 12 - São procedimentos para a concessão de promoção funcional:

I. Manter o controle dos servidores sempre atualizados;
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II. Verificar anualmente os servidores que farão jus a promoção e avaliar de acor-

do com as normas legais;

III. Fazer portaria concedendo a promoção e publicá-la no site do Município, no

Diário Oficial dos Municípios do ES (DOM/ES).;

IV. Fazer alterações no cadastro do servidor no sistema da folha de pagamento e

cálculos de valores retroativos, em caso de necessidade;

V. Manter a ficha funcional atualizada com anotações sobre a modificação.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  13  – 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.  14  –  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. 15 – 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.  16 -  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.
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Art. 17  – 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. 18 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 6



                  
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

                      Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 7



                  
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

                      Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 8


