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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 010/2014

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

aposentadoria dos servidores efetivos, comissionados e contratados em regime de

designação temporária,  e  concessão de pensão para os dependentes de servidor

falecido regidos pelo regime próprio de aposentadoria ou regime geral de previdência

social 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 - ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

conceituam-se os seguintes termos:

I. Aposentadoria:  refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz

de suas atividades após cumprir com uma série de requisitos estabelecidos, a

fim de ele possa gozar dos benefícios de uma previdência social.

II. Pensão: pagamento mensal correspondente ao valor da remuneração ou pro-

vento do servidor devido a seus dependentes, a partir da data de seu óbito.
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III. Regime Próprio de Previdência Social: é destinado a um determinado grupo de

trabalhadores. Podem ser mantidos por empresas privadas, estados, municí-

pios, estatais, etc.

IV. Regime Geral de Previdência Social: está aberto a todos os trabalhadores bra-

sileiros. Ele é gerido pelo Governo Federal através do Instituto Nacional de Se-

guro Social – INSS.

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. Lei Municipal nº 1.800/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

Santa Teresa;

II. Lei federal nº 5.452/1943 e Regime Geral de Previdência Social.

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 Protocolo:

I. Protocolar os requerimentos com as devidas documentações anexadas.

Art. 7º – São responsabilidades da Procuradoria Jurídica:

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72                                            Pág 2



                  
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

                      Estado do Espírito Santo 

I. Avaliar a legalidade da concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Pre-

vidência Social ou da Pensão adquirida por dependente de servidor aposentado

pelo Regime Próprio de Previdência.

Art. 8º – São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos:

I. Providenciar toda a documentação necessária exigida pela lei;

II. Orientar o servidor quanto aos procedimentos adotados por ele e pela Munici-

palidade, além disso o servidor deverá ser orientado também a comparecer no

Setor de Medicina do Trabalho para providenciar o seu desligamento;

III. Providenciar as minutas das atas e encaminhá-la a Procuradoria Jurídica Muni-

cipal, após aprovação publicá-las no site do Município, no Portal da Transpa-

rência e no Diário Oficial do Municípios do ES (DOM/ES).

Art. 9º – São responsabilidades dos servidores ou dependentes:

I. Solicitar a concessão do benefício e providenciar toda a documentação necessá-

ria;

II. Em caso de aposentadoria ou pensão, encaminhar a documentação entregue

pelo Setor de Recursos Humanos no Instituto Nacional de Previdência Social –

INSS;

III. Em caso de solicitação de pensão de segurado do Regime Próprio de Previdên-

cia Social, protocolar toda a documentação exigida pela legislação da Municipali-

dade;

IV. Comprometer a apresentar ao Setor de Recursos Humanos, Carta de Conces-

são de Aposentadoria, no dia posterior ao recebimento da mesma para que pos-

sa ser providenciado seu desligamento da Prefeitura.

V. Aguardar o retorno do órgão competente e informar a decisão da Previdência

Social, através da carta de concessão de aposentadoria, no dia posterior ao re-

cebimento da mesma;

VI. O servidor que obter o benefício concedido, deverá comparecer no Setor de Me-

dicina do Trabalho para o desligamento da empresa.

CAPÍTULO VI
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DOS PROCEDIMENTOS

Art.  10  – São procedimentos  para  a  concessão  de aposentadoria  dos servidores

municipais:

I. Receber requerimento do servidor;

II. Providenciar a documentação de acordo com as exigências do INSS;

III. Entregar documentação e orientar ao servidor quanto aos procedimentos para a

concessão do benefício, caso necessidade;

IV. Solicitar que o servidor assine o termo de compromisso (anexo I), no ato da en-

trega da documentação para concessão da aposentadoria.

Art. 11  – São procedimentos para as concessões de pensão para dependentes de

servidor falecido, aposentado pelo Regime Próprio de Previdência Social:

I. Receber toda a documentação necessária para a concessão;

II. Elaborar o requerimento para o dependente;

III. Fazer o ato de pensão e encaminha-lo junto com o processo para avaliação e

análise da legalidade da concessão do benefício pelo TCES.

IV. Encaminhar quaisquer documentações ou prestar as informações solicitadas

pelo TCES.

V. Em caso positivo da concessão do benefício,  providenciar  o cadastro do(s)

pensionista(s) no sistema da folha de pagamento e providenciar cálculos de va-

lores retroativos, em caso de necessidade.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  12  – 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.
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Art.  13  –  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. 14 – 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.  15 -  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. 16  – 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. 17 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, 
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