
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 011/2014

Versão: 01

Aprovação em: 14/01/2014.

Ato de aprovação: Decreto n° 058/2014.

Unidade Responsável: Sistema de Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art.  1º Dispõe  sobre  as  rotinas  e  procedimentos  para  os  processos  de  treinamento  e

desenvolvimento dos servidores públicos 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. Servidor - é a pessoa legalmente investida em cargo público;

II. Treinamento e Desenvolvimento  - sistema voltado ao crescimento profissional e

pessoal que tem como foco atingir os objetivos e melhorar resultados;

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



III. Treinamento - Educação profissional que visa adaptar o servidor a suas atividades

desempenhadas no seu ambiente de trabalho, preparando-o adequadamente para o

exercício no cargo;

IV. Desenvolvimento  - Aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a

fim de aprimorar seus conhecimentos e suas habilidades desenvolvidas através de

suas atividades no cargo; 

V. Autorização de Fornecimento  - é contrato simplificado utilizado para serviços de

execução imediata e integral;

VI. Dotação  Orçamentária  -  toda  e  qualquer  verba  prevista  como  despesa  em

orçamentos públicos e destinados a fins específicos.

VII. Empenho da despesa - é o ato emanado de autoridade competente que cria para o

Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

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  aos

processos de treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos municipais e seus

procedimentos  para  custeio  dos  cursos  e  palestras  de  acordo  com  a  Lei  Federal  n°

8.666/1993.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

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

I. Manter atualizada a pasta funcional  do servidor público, com cópias de todos os

certificados dos cursos realizados.

Art. 7º São responsabilidades das Secretarias Municipais:

I. Apresentar a proposta da capacitação do servidor e assegurar condições para que

possa se ausentar do ambiente de trabalho;

II. Informar ao servidor no prazo de 15 (quinze) dias anteriores ao curso, o período e

local, principalmente quando realizado fora do Município;

III. Em caso de pagamento do curso, deverá ser solicitado com no mínimo 01 (um) mês

de antecedência a data da realização do mesmo;

IV. Em caso de cursos fora do Município, as Secretarias ao qual o servidor está lotado

deverão solicitar as diárias, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data

da realização do curso;

V. Solicitar e providenciar transporte necessário para o deslocamento do servidor para

outra localidade;

VI. Em caso de pagamento, atestar o serviço após a execução e apresentação da nota

fiscal e encaminhá-la para a Tesouraria.

Art. 8° São responsabilidades do servidor:

I. Comparecer nos dias programados para o curso, cumprir os horários e todas as

atividades definidas;
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II. Em caso  de  cursos  onerosos,  receber  a  nota  fiscal  da  empresa  e  entregar  ao

responsável da Secretaria pelo pagamento;

III. Receber o certificado e entregar uma cópia ao Setor de Recursos Humanos e outra

junto a nota fiscal do serviço.

Art. 9° São responsabilidades do Setor de Licitação:

I. Analisar a proposta;

II. Preparar a autorização de serviço e encaminhá-la ao setor solicitante;

Art. 10 São responsabilidades do Gabinete do Prefeito:

I. Autorizar a realização e o pagamento do curso;

Art. 11 São responsabilidades do Setor de Contabilidade e Tesouraria:

I. Cabe ao setor de contabilidade informar a dotação orçamentária para o pagamento

e executar as demais ações relativas ao empenho do serviço;

II. Cabe a tesouraria efetuar o pagamento da capacitação.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art.  12 São  procedimentos  para  o  processo  de  treinamento  e  desenvolvimento  dos

servidores municipais:

I. Identificar a necessidade do curso e providenciar todas as informações relacionadas;

II. Informar os servidores com 15 (quinze) dias de antecedência da data de realização do

curso/palestra, principalmente quando realizados fora do Município;
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III. Solicitar contratação da empresa e justificá-la através de memorando, com 01 (um)

mês de antecedência da data da realização do curso e anexar a sua programação no

processo (caso houver);

IV. Realizar os procedimentos licitatórios necessários para a contratação do serviço;

V. Disponibilizar a autorização de serviço para a empresa, assim como acompanhar a

prestação do serviço contratado;

VI. Agendar e disponibilizar o transporte para o deslocamento dos servidores, em caso de

necessidade;

VII. Solicitar  diárias  com  15  (quinze)  dias  de  antecedência  a  data  da  realização  da

capacitação e anexar a programação do curso (caso houver);

VIII. Receber Nota Fiscal do Serviço e cópias do certificado do servidor;

IX. Efetuar o pagamento do curso, anexar cópia do certificado apresentado pelo servidor;

X. Arquivar cópia do certificado do servidor em pasta funcional. 

CAPÍTULO VI

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art.  13  Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa.

Art.  14  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. 15 Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa/ES, 14 de janeiro de 2014.
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