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Decreto nº 4.633/2020 Art.1º, X - Instrução Normativa nº 25/2009, atualizada em 

2020, que: “A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar, disciplinar e 

normatizar os procedimentos para desenvolvimento das Políticas de Recursos 

Humanos, bem como para controlar as atividades relativas ao cadastro e registro da 

vida funcional do Servidor e preparação da folha de pagamento com o objetivo de 

padronizar as rotinas do Sistema de Recursos Humanos do Município de Lucas do Rio 

Verde-MT” 

 
 

I - FINALIDADE 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar, disciplinar e normatizar os procedimentos 

para desenvolvimento das Políticas de Gestão de Pessoas, bem como para controlar as atividades 

relativas ao cadastro e registro da vida funcional do Servidor e preparação da folha de pagamento com 

o objetivo de padronizar as rotinas do Sistema de Gestão de Pessoas do Município de Lucas do Rio 

Verde-MT. 

 

II - ABRANGÊNCIA  
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Abrange o Departamento de Gestão de Pessoas, e demais unidades que integram a estrutura 

organizacional no âmbito do poder Executivo Municipal, que dão origem aos Procedimentos de 

Admissão de Pessoal. 

 

III- CONCEITOS  

1. Administração de Pessoal: trata das rotinas de pessoal, tendo sob sua responsabilidade a 

administração dos eventos burocráticos decorrentes dos vínculos de trabalho. 

2. Admissão: É o ingresso de servidor aos quadros da Administração Pública. A admissão compreende 

a Nomeação, a Posse e o Exercício. 

3. Nomeação: É o ato formal de provimento em cargo público em caráter Efetivo ou em Cargo em 

Comissão, realizado por Portaria exarada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

4. Exoneração: É o ato administrativo que tem por escopo a extinção da relação jurídico funcional 

entre o Servidor e o Executivo. A exoneração pode ser motivada pela própria Administração ou por 

iniciativa do servidor ou empregado. 

5. Demissão: É o ato administrativo que determina a quebra do vínculo funcional entre o Poder 

Público e o Servidor. 

 

6. Posse: é a investidura em cargo público, por meio de ato solene, em que a autoridade competente e 

o nomeado assinam o respectivo termo do qual constam as atribuições, os deveres, as 

responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. 

 

7. Provimento: é o ato pelo qual o servidor público é investido no exercício do cargo. 
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8. Cargo em Comissão: é aquele cujo provimento dá-se independentemente de aprovação em 

concurso público, destinado somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, 

caracterizando-se pela transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja 

servidor de carreira, observado o percentual mínimo reservado pela lei ao servidor efetivo. 

 

9. Função de Confiança: É de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, representa 

um acréscimo salarial – geralmente na forma de “gratificação” – pago ao servidor efetivo que exerce 

atribuição de chefia, direção ou assessoramento. A função de confiança também é chamada de “função 

gratificada” e deve ser instituída quando não se justificar a criação do cargo comissionado. 

 

10. Convocação: é o chamado para se apresentar e providenciar a documentação e demais exigências, 

como exame médico, para a nomeação. 

 

11. Exercício: é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, portanto, marco inicial do 

desempenho legal das funções do servidor e da aquisição do direito à contagem de tempo de serviço e 

a contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público. 

 

IV-BASE LEGAL  

 

1. Artigo 31, Art 37, inciso I. II, III, IV, V, VIII, XVI Art. 5º, inciso LV; 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, 

XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXX; Art 39, § 3º; art 41; art 71 e art 74, III da 

Constituição Federal; 

 

2. Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Lucas do Rio Verde-MT; 
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3. Os artigos 201, 203 e 204 da Resolução nº. 14 de 29 de janeiro de 2007 – Regimento Interno do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT; o artigo 167 da Constituição Estadual do 

Mato Grosso; 

 

4. Lei Municipal nº 2.677, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa 

Organizacional do Poder Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde e suas alterações; 

 

5. Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS, Lei Complementar Municipal n° 40, de 14 de 

dezembro de 2005 e alterações e suas alterações; 

 

6. O Estatuto do Servidor Público Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, Lei Complementar 

Municipal nº 42, de 20 de junho de 2006 e alterações; 

 

7. Lei Municipal nº 1.115, de 22 de dezembro de 2004 (com as alterações implementadas pela Lei 

Municipal nº 1.816, de 19 de fevereiro de 2010), regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.040, de 

19 de fevereiro de 2010 e suas alterações; 

 

8. Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério- PCCV, Lei Municipal nº 1.514/2008 e suas 

alterações; 

 

9. Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Não Docentes da Secretaria Municipal de 

Educação- PCCV, Lei Complementar nº 189/2019 e suas alterações;  
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10. Lei n° 2713/2017, que cria a Guarda Municipal e suas alterações; 

 

11. Lei n° 2945/2019, que reestrutura o auxílio-alimentação pago aos servidores ativos da 

Administração Pública Direta e Indireta do município de Lucas do Rio Verde e suas alterações; 

 

12. Avaliação de Desempenho Individual – ADI, Lei nº 2669/2017, que dispõe sobre a nova Avaliação 

de Desempenho Individual - ADI e o pagamento de Bônus por Desempenho e Participação nos 

Resultados aos servidores públicos da administração direta e indireta do Município de Lucas do Rio 

Verde, regulamentada pelos Decretos nº 3567/2017 e nº 3572/2017 e suas alterações; 

 

13. Licenças para Tratamento de Saúde, Decreto n° 4.233/2019, que regulamenta a entrega de 

documentos referente a concessão de Licença para Tratamento de Saúde do Servidor e Licença para o 

Tratamento de Saúde de Pessoa da família do Servidor e suas alterações; 

 

14. Readaptação de Função, Decreto n° 3387/2017, que Altera o Decreto nº 2923 que Regulamenta o 

Sistema de Readaptação de Função prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº 42 de 20 de junho de 

2006 e suas alterações; 

 

15. Estágio Probatório: Decreto n° 1615/2007, regulamenta o sistema de avaliação especial de 

desempenho de estágio probatório dos servidores públicos municipais de Lucas do rio verde e suas 

alterações; 

 

16. Elevações por merecimento: decreto n°1618/2007, que regulamenta o sistema de avaliação 

periódica de desempenho para progressão na carreira por merecimento dos servidores públicos do 

https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/356/3567/decreto-n-3567-2017-regulamenta-a-lei-municipal-n-2669-de-18-de-julho-de-2017-e-dispoe-sobre-a-avaliacao-de-desempenho-individual-adi-e-o-pagamento-de-bonus-por-desempenho-e-participacao-nos-resultados-aos-servidores-publicos-da-administracao-direta-e-indireta-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2017/357/3572/decreto-n-3572-2017-regulamenta-a-eleicao-para-membro-da-comissao-institucional-de-avaliacao-de-desempenho-individual-ciadi-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-mt
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/decreto/2015/292/2923/decreto-n-2923-2015-regulamenta-o-sistema-de-readaptacao-de-funcao-prevista-no-artigo-22-da-lei-complementar-n-42-de-20-de-junho-de-2006-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mt/l/lucas-do-rio-verde/lei-complementar/2006/4/42/lei-complementar-n-42-2006-dispoe-na-forma-da-constituicao-federal-sobre-o-estatuto-dos-servidores-publicos-do-municipio-de-lucas-do-rio-verde-da-sua-administracao-direta-autarquica-e-fundacional-publica-e-da-providencias-correlatas
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município de Lucas do Rio Verde e o Decreto n° 3434/2017, que regulamenta a requisição e o 

processamento dos requerimentos para fins de progressão na carreira do servidor público municipal de 

Lucas do Rio Verde e suas alterações; 

 

17. Elevação por Qualificação 3388/2017, que Determina condições a serem observadas na Progressão 

na carreira por qualificação e dá outras providências e suas alterações; 

 

18. Instruções Normativas n° 025/2009, n° 50/2014, n° 53/2016 e n° 54/2017; 

 

 

V- RESPONSABILIDADES  

 

1. Do chefe do Poder Executivo Municipal e dos Diretores das Autarquias Municipais: 

 

1.1. Criar cargos em comissão, através de Lei, somente quando houver justificada necessidade, e que 

não seja de natureza técnica ou operacional; 

 

1.2. Nomear e/ou exonerar servidor; 

 

1.3. Regulamentar ou designar substituto aos ocupantes de cargo em comissão e de função de chefia, 

quando esses necessitarem de substitutos; 

 

1.4. Autorizar o concurso público, caso seja necessário o preenchimento de cargos vagos de 

necessidade permanente para a Administração Pública; 
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1.5. Designar, através de Portaria, Comissão de Avaliação de Desempenho, composta de por 03 (três) 

membros titulares, servidores do Município, que já tenham adquirido estabilidade. 

 

1.6. Oficiar o TCE-MT acerca dos atos do concurso público, via sistema APLIC;  

 

 

2. Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

 

2.1. Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa mantendo-a atualizada; 

 

2.2. Exercer o acompanhamento sobre efetiva observância das instruções normativas e que o sistema 

de Gestão de Pessoas estejam sujeito; 

 

2.3. Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 

Normativa. 

 

3. Das Unidades Executoras: 

 

3.1. Atender as solicitações do responsável pelo sistema de Gestão de Pessoas, quando ao 

fornecimento de informações e a participação no processo de atualização. 

 

3.2. Alertar o responsável pelo sistema de Gestão de Pessoas sobre as alterações que se fizerem 

necessárias nos procedimentos de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
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principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 

operacional; 

 

3.3. Manter a instrução normativa a disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo fiel 

cumprimento da mesma. 

 

4. Da Unidade de Controle Interno: 

 

4.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações de Instrução Normativa, em especial no que 

tange a identificação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 

4.2. Acompanhar o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelas unidades executoras, através 

do comprimento desta Instrução Normativa; 

 

VI - DOS OBJETIVOS: 

1. Disciplinar e normatizar os procedimentos operacionais na administração de Gestão de Pessoas; 

2. Garantir maior segurança na admissão e exoneração de pessoal; 

3. Manter atualizado o cadastro de pessoal e o controle sobre vantagens, promoções e adicionais; 

4. Promover o treinamento e capacitação de pessoal na busca da qualificação dos servidores; 

5. Atender legalmente os dispositivos contidos na legislação pertinente a administração de pessoal. 

VII - DOS PROCEDIMENTOS:  

1. Do Controle dos Cargos Vagos: 
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1.1. O controle dos cargos vagos deverá ser realizado no Departamento de Gestão de Pessoas; 

1.2. Sendo de interesse da respectiva Secretaria, o Secretário poderá acompanhar o controle dos cargos 

vagos. 

2. Da Contratação de Cargos Efetivos: 

2.1. O respectivo Secretário, tendo necessidade de pessoal, deverá solicitar ao Prefeito que 

encaminhará ao Departamento de Gestão de Pessoas para nomeação de cargos efetivos; 

Obs.: Para a nomeação de cargos efetivos já deverá ter ocorrido todos os procedimentos de um 

concurso público devidamente homologado. 

2.2. O Departamento de Gestão de Pessoas deverá verificar a disponibilidade de vagas e a legalidade 

da nomeação; 

2.3. O Departamento de Gestão de Pessoas deverá convocar, através de Edital de 

Convocação/Nomeação, a ser publicado no Diário Oficial de Contas - TCE e no site da Prefeitura 

Municipal o candidato a ser nomeado; 

2.4. O candidato, após ser convocado, encaminhar-se-á ao Departamento de Gestão de Pessoas, onde 

receberá a lista dos documentos obrigatórios que encontra-se disponíveis em seus respectivos editais, 

conforme Norma Interna n° 053/2016, Ingresso de Servidor Público (Anexo 1) a serem entregues no 

Departamento de Gestão de Pessoas para viabilizar a posse; 

2.5. O Prazo de comparecimento do candidato para a posse é de 10 dias úteis, a contar da publicação 

no Diário Oficial; 

2.6. Atendidas todas as etapas anteriores, o responsável pelo recebimento da documentação 

emitirá: 
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2.6.1. Declaração de bens e valores 

2.6.2. Declaração de Salário  

2.6.3. Declaração de parentesco 

2.6.4. Atribuições do cargo 

2.6.5. Check List com orientações adicionais 

2.6.6. Declaração de não acumulação de cargos públicos; 

2.6.7. Declaração de Residência 

2.6.8. Declaração de Entrega de documentos 

2.6.9. Termo de Posse 

2.6.10. O candidato terá o direito, caso necessite, requerer para a entrada em exercício do cargo o 

prazo de 15 dias corridos a partir da posse do mesmo, podendo entrar em exercício antes de findar o 

prazo. 

2.6.11. Termo de Exercício; 

Obs.: Todos os formulários deverão ser assinados pelo candidato. 

2.7. Preenchidos todos os documentos previstos nos itens 2.4, 2.5 e 2.6, o Departamento de Gestão de 

Pessoas encaminhará o servidor à sua Secretaria de lotação; 

2.8. O responsável no Departamento de Gestão de Pessoas, pelo recebimento dos documentos do 

candidato, providenciará o cadastro no sistema ponto eletrônico, no sistema de folha de pagamento e 

emissão de autorização para a confecção do crachá.  

2.9. Da Contratação de Cargos em Comissão e Nomeação em Função de Confiança: 
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2.9.1. O respectivo Secretário, solicitará ao Prefeito, que encaminhará a autorização de contratação de 

Cargo em Comissão ou nomeação em Função de Confiança ao Departamento de Gestão de Pessoas, 

que elaborará e publicará a portaria de nomeação, no Mural da Prefeitura e no site; 

2.9.2. A pessoa a ser nomeada deverá encaminhar-se ao Departamento de Gestão de Pessoas onde 

receberá a lista dos documentos obrigatórios, conforme Norma Interna n° 053/2016, Ingresso de 

Servidor Público (Anexo 1) a serem entregues no Departamento de Gestão de Pessoas para viabilizar a 

nomeação; 

2.9.3. No caso do servidor nomeado possuir dependentes de Imposto de Renda (pais, filhos. Irmãos ou 

enteados), o mesmo deverá solicitar através de requerimento a ser protocolado no Paço municipal, 

anexando cópias de certidão de nascimento, CPF e RG (se tiver). 

2.9.4. Preenchidos todos os documentos, o responsável no Departamento de Gestão de Pessoas 

encaminhará o servidor nomeado à Secretaria de lotação correspondente; 

2.9.5. O responsável no Departamento de Gestão de Pessoas pelo recebimento dos documentos do 

candidato providenciará o cadastro no sistema ponto eletrônico, no sistema de folha de pagamento e 

emissão de autorização para a confecção do crachá.  

 

2.10 Da Contratação Temporária: 

2.10.1. Para contratação através de Projetos ou Programa a secretaria solicitante deverá elaborar a 

minuta de projeto de lei e encaminhar a Procuradoria Municipal que após a análise devolverá o Projeto 

de Lei à secretaria solicitante que após coletar assinatura do Chefe do Executivo e do Secretário da 

pasta que protocolará o Projeto de Lei na Câmara Municipal, que após ter parecer favorável deverá 

retornar para a Procuradoria Municipal para que seja sancionada pelo Chefe do Executivo. 
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2.10.2. Após a aprovação da Lei de autorização a Secretaria solicitante procederá a abertura de 

Processo Seletivo Simplificado, conforme Leis e Decretos Municipais.  

2.10.3. O departamento de Gestão de Pessoas publicará o edital e cronograma, respeitando a fases de 

Abertura com as devidas publicações dos atos e sua Homologação, e após providenciará as 

convocações conforme demanda das Secretarias e a devida autorização do Prefeito; 

2.10.4. O Departamento de Gestão de Pessoas, entregará ao candidato a relação dos documentos a 

serem entregues para a contratação, conforme Norma Interna n° 053/2016, Ingresso de Servidor 

Público (Anexo 1); 

2.10.5. Atendidas todas as etapas anteriores, o responsável pelo recebimento da documentação 

emitirá: 

a) Declaração de bens e valores 

b) Declaração de Salário  

c) Declaração de parentesco 

d) Atribuições do cargo 

e) Check List com orientações adicionais 

f) Declaração de não acumulação de cargos públicos; 

g) Declaração de Residência 

h) Declaração de Entrega de documentos 

2.10.6. No caso do contratado possuir dependentes de Imposto de Renda, o mesmo deverá solicitar 

através de requerimento a ser protocolado no paço municipal, se FILHOS DEPENDENTES, anexar 
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cópias de certidão de nascimento, CPF e RG (se Tiver), caso os dependentes sejam: PAIS, IRMÃOS 

OU ENTEADO, anexar cópia RG, CPF ou certidão de nascimento do dependente; 

2.10.7. Preenchidos todos os documentos, o responsável no Departamento de Gestão de Pessoas 

encaminhará o contratado à Secretaria de lotação; 

2.10.8. O responsável no Departamento de Gestão de Pessoas, pelo recebimento dos documentos do 

candidato providenciará o cadastro no sistema ponto eletrônico, no sistema de folha de pagamento e 

emissão de autorização para a confecção do crachá.  

2.10.9. O Departamento de Gestão de Pessoas elaborará o contrato temporário em 02 (duas) vias e 

colherá a assinatura do Prefeito, do contratado, das testemunhas, uma via ficará com o contratado 

mediante requerimento, outra na pasta do mesmo no Departamento de Gestão de Pessoas; 

 

2.11. Da Contratação de Estagiários: 

2.11.1. O Secretário solicitará ao Prefeito a contratação de estagiário, que autorizará ao Departamento 

de Gestão de Pessoas e a secretaria requerente procederá a seleção dos candidatos; 

2.11.2. O Secretário solicitante da contratação informará as condições do estágio, as atribuições, local 

de trabalho, quantidade de horas, Supervisor, data inicial e final do contrato ao Departamento de 

Gestão de Pessoas; 

2.11.3. Após o cumprimento da legalidade da contratação o Departamento de Gestão de Pessoas 

avisará o candidato ao estágio e solicitará os seguintes documentos: 

2.11.4. Para Estágio Obrigatório: 

2.11.4.1. Ficha cadastral preenchida; 
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2.11.4.2. Cópia do CPF e RG; 

2.11.4.3. Comprovante de matrícula e frequência escolar; 

2.11.4.4. Comprovante de endereço; 

2.11.5 Para Estágio Remunerado: 

2.11.5.1. Ficha cadastral preenchida; 

2.11.5.2. Cópia do CPF, RG;  

2.11.5.3. Cópia de Certidão de Nascimento; 

2.11.5.4. Cópia da Carteira de Trabalho; 

2.11.5.5. Título de Eleitor; 

2.11.5.6. Comprovante de matrícula e declaração de frequência escolar; 

2.11.5.7. Comprovante de endereço; 

2.11.5.8. Número do PIS; 

2.11.5.9. RG e CPF do pai/mãe ou responsável, caso seja menor de 18 anos; 

2.11.6. O Departamento de Gestão de Pessoas encaminhará os documentos do estagiário para a 

Entidade Conveniada para a emissão do contrato, no qual repassará ao Secretário de Administração 

para assinatura e, logo após, chamará o candidato à vaga para providenciar a assinatura do contrato 

pela Instituição de Ensino e Entidade Conveniada; 

2.11.7. O contrato será emitido em 04 (quatro) vias, ficando uma para o estagiário, uma para o 

Departamento de Gestão de Pessoas, outra para a Instituição de Ensino e outra para a Entidade 

Conveniada. 
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2.12. Dos Pedidos de Exoneração: 

2.12.1. Os servidores ocupantes de cargos efetivos e em comissão deverão solicitar a exoneração, no 

Departamento de Gestão de Pessoas, mediante o requerimento a ser preenchido, assinado, que deverá 

ser protocolado na recepção do Paço Municipal; 

2.12.2. Os contratados em caráter temporário que tiverem interesse em interromper o contrato antes do 

término da vigência deverão solicitar a exoneração ao Departamento de Gestão de Pessoas, onde será 

emitido o Distrato de contrato e o requerimento a ser preenchido, assinado, que deverá ser protocolado 

na recepção do Paço Municipal;  

2.13. Do Término da Vigência do Contrato: 

2.13.1. O Departamento de Gestão de Pessoas entrará em contato com a respectiva Secretaria, 05 

(cinco) dias antes do término da vigência do contrato. 

2.14 Da Rescisão Contratual: 

2.14.1. O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá a rescisão, enviará para a conferência da 

Controladoria Interna, após o retorno, o mesmo emitirá os relatórios para o Departamento de 

Contabilidade que providenciará a geração do empenho e para o Departamento de Tesouraria que 

providenciará o pagamento, realizará a geração do arquivo para o banco após a confirmação das 

transferências realizadas pela tesouraria e encaminhará o arquivo para o banco; 

2.14.2. O pagamento da rescisão será feito, de acordo com a programação financeira, mediante crédito 

em conta bancária do servidor e conforme Portaria e cronograma publicado anualmente. 

Obs.: A rescisão somente será paga ao servidor exonerado ou a procurador legalmente reconhecido. O 

departamento de Gestão de Pessoas deverá verificar todas as pendências do servidor junto ao setor 
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como: senha de acesso a sistemas, pastas com arquivos do município, bens patrimoniais do município 

em seu poder, trabalhos pendentes etc. 

2.15. Da Efetividade: 

2.15.1. O período de efetividade para a folha de vencimentos será o do mês corrente tendo como 

referência para descontos de faltas/horas faltas do mês anterior; 

2.15.2. Até o dia 10 todos os pontos referente ao mês anterior devem ser entregues ao departamento de 

Gestão de Pessoas; 

2.15.3. As justificativas de ponto deverão ser feitas em até 10 dias após a ocorrência da mesma; 

Obs.: Não serão aceitas justificativas ou atestados fora do prazo sem o requerimento protocolado e 

devidamente assinado pelo secretário da pasta. 

2.15.4. Após suas devidas conferências será emitida a folha de pagamento para conferência das 

secretarias; 

2.15.5. Na análise deverão ser verificadas as seguintes situações: 

2.15.5.1. Se foram excluídos os cadastros dos servidores exonerados; 

2.15.5.2. Se os afastamentos/licenças estão todos lançados; 

2.15.5.3. Se todas as faltas e horas faltas estão lançadas; 

2.15.5.4. Se todos os eventos foram lançados (gratificações etc.). 

2.15.5.5. Deverão ser conferidas as horas extras, substituições, etc, de acordo com o relatório de cada 

Secretaria; 
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2.15.5.6. Após realizada todas as conferências, as secretarias deverão encaminhar ao departamento de 

Gestão de Pessoas, Comando Interno, apontando (caso haja) alterações, inclusões e exclusões de 

lançamentos na folha de pagamento. 

2.16. Da Verificação dos Avanços: 

2.16.1. O Departamento de Gestão de Pessoas verificará mensalmente as vantagens, promoções 

adicionais e fará as devidas inserções no sistema de folha. 

2.17. Das Férias: 

2.17.1. O servidor solicitará férias a sua Secretaria, através de requerimento a ser protocolado no Paço 

Municipal, até o dia 10(dez) do mês que antecede; 

2.17.2. A Secretaria encaminhará o requerimento com a autorização ao Departamento de Gestão de 

Pessoas, que verificará se o servidor tem direito às férias solicitadas; 

2.17.3. A elaboração da folha de férias será feita de acordo com os itens 2.12, 2.13 e 2.14 desta Norma 

Interna; 

2.17.4. Os avisos de férias serão emitidos e enviados para a secretaria de lotação do servidor em 02 

(duas) vias, sendo 01 via para o servidor e 01 para Departamento de Gestão de Pessoas: 

2.18 Da Emissão dos Relatórios da Folha de Pagamento, conforme Portaria e cronograma 

publicado anualmente: 

2.18.1. Finalizadas todas as conferências, o Departamento de Gestão de Pessoas, emitirá um relatório 

prévio da folha de pagamento, verificando se existe alguma diferença; 

2.18.2. Não constatada nenhuma diferença o Departamento de Gestão de Pessoas emitirá a folha de 

pagamento definitiva. 
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2.19. Da Informação da Folha de Pagamento para a Contabilidade: 

2.19.1. O Departamento de Gestão de Pessoas encaminhará ao Setor de Contabilidade a folha de 

pagamento, para realização de empenho; 

2.19.2. Após a folha empenhada, qualquer alteração ou ajustes que tiver na folha, o Departamento de 

Gestão de Pessoas deverá rever com a contabilidade a alteração do empenho, desde que esteja dentro 

do prazo permitido. 

2.20. A folha de pagamento dos servidores será realizada através de crédito em conta bancária 

pela Tesouraria. 

2.21. Da Folha de 13º Salário: 

2.21.1. O 13o salário será pago em parcela única até o dia 20 do mês de dezembro, conforme legislação 

municipal; 

2.21.2. Após a verificação do item anterior poderá ser gerada a folha prévia; 

2.21.3. Confirmada a regularidade da folha prévia e efetuadas todas as correções, deverá ser gerada a 

folha definitiva; 

2.21.4. Para realizar o pagamento deverão ser realizados os mesmos procedimentos dos itens 2.19 e 

2.20 desta Norma Interna. 

 

2.22 Dos Demonstrativos do INSS e RPPS: 

2.22.1. Até o dia 05 de cada mês, o Departamento de Gestão de Pessoas, deverá proceder ao 

fechamento do demonstrativo da guia do INSS (contribuições dos servidores contratados, 
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comissionados, conselheiro tutelar não efetivo, médicos residentes) e do repasse para o RPPS 

(servidores efetivos e conselheiro tutelar efetivo); 

2.22.2. O demonstrativo será elaborado com base nos dados dos relatórios extraídos do sistema de 

folha de pagamento e exportado para o sistema GFIP - SEFIP. 

2.22.3. O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá após conferência da folha de pagamento, se 

houver contribuição, demonstrativo da guia do INSS (contribuinte individual e com os servidores 

vinculados ao Município) 

2.22.4. Finalizado os demonstrativos deverão ser emitidas as guias do INSS e comprovante de repasse 

do RPPS, por centro de custo, e encaminhadas para o Setor de Contabilidade emitir as Notas de 

Empenho, que serão encaminhados a Tesouraria para pagamento. 

2.22.5. O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá após conferência da folha de pagamento, se 

houver contribuição, demonstrativo da guia do INSS (contribuinte individual e com os servidores 

vinculados ao Município) 

2.22.6. O Departamento de Gestão de Pessoas emitirá, se houver retenção de INSS em Nota Fiscal, 

demonstrativo de guia de GPS (contribuições geradas por empresas terceirizadas contratadas por 

processo licitatório). 

 

2.23. Treinamento e Capacitação dos Servidores: 

2.23.1. As Secretarias Municipais deverão apresentar as propostas de cursos promovidos aos 

servidores dando conhecimento ao Departamento de Gestão de Pessoas para registro na vida funcional 

do servidor. 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO 
RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

NORMA INTERNA Nº:25/2009 

DATA DA VIGÊNCIA:10/12/2009 

1ª Atualização: 12/02/2020 

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

SETORES ENVOLVIDOS: GESTÃO DE PESSOAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, 
ASSESSORIA JURÍDICA E TODAS AS SECRETARIAS.  

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

20/36 

2.23.2. As propostas de treinamento e/ou capacitação dos servidores só serão realizadas mediante 

aprovação do Prefeito. 

2.24. Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: 

2.24.1. A Secretaria deve encaminhar a Procuradoria Geral a solicitação de análise de possível abertura 

de Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, devolvendo ao autos para Secretaria, caso seja 

verificado os requisitos para tal, propor ao Prefeito através de Comando Interno a abertura dos 

referidos processos, tendo em  anexo a documentação pertinente a abertura do processo, para 

nomeação de uma Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar; Departamento de 

Gestão de Pessoas. 

2.24.2. Após a nomeação dos membros da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo 

Disciplinar, por portaria, os mesmos deverão atuar de acordo com o previsto no Regime Jurídico 

Único ou Estatuto dos Servidores e demais legislação pertinente. 

 

 2.24.3. Caso seja decidido pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão não 

excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida 

a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, por requerimento da comissão 

e com autorização da autoridade máxima de cada Poder ou entidade. Caso seja decidido pela 

instauração de O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior de cada Poder ou entidade, conforme 

Arts. 142 II Parágrafo Único e 151, ambos do Estatuto do Servidor Lei Complementar nº 042/2006. 

 

3. PORTARIAS 
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3.1. A solicitação de elaboração de portarias, deverá ser encaminhado, através de Comando Interno, 

contendo a minuta e assinatura do Supervisor da Secretaria solicitante ao Departamento de Gestão de 

Pessoas, que deverá confecciona-la, colher as assinaturas, e só assim a mesma será publicada no 

Tribunal de Contas e no Site da Prefeitura, para ciências dos demais servidores e munícipes. 

3.2. O responsável pelas Portarias, terá no máximo 2(dois) dias para confecciona-las e encaminha-las 

para as Secretarias, que terão no máximo 1(um) dia para retorno. 

3.3. As portarias só serão publicadas após retornar com as devidas assinaturas das Secretarias 

solicitantes, com exceção as Portarias de Exoneração, onde a publicação será de imediata, e após será 

recolhido as assinaturas. 

 

4. ELEVAÇÃO POR MERECIMENTO 

 

4.1. A progressão por merecimento, que consiste no avanço de referência no padrão em que o 

servidor se encontra enquadrado, será concedida pelo critério de merecimento, apurado em 

avaliação periódica de desempenho funcional por merecimento, consubstanciada em formulário 

próprio: 

4.1.1. Professor (a): Deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal o requerimento, após 

3 (três) anos de efetivo exercício da profissão. 

4.1.2. O Departamento de Gestão de Pessoas fará análise dos requisitos funcionais da vida do servidor 

e entregará a certidão para o Jurídico que deverá responde-la no prazo de 05(cinco) dias.  

4.1.3. Após a análise jurídica, os requerimentos concedidos serão encaminhados para a comissão da 

Secretaria de Educação, realizado a Avaliação e devidamente assinada por todos os membros da 

comissão, pelo Secretário (a) da Pasta e pelo servidor requerente que tomará ciência no resultado que 

será encaminhado ao Departamento de Gestão de Pessoas. 
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4.1.4. Após retornar para o Departamento de Gestão de Pessoas, será alterado a referência salarial e 

incluído na Folha de Pagamento. 

 

4.2. Servidor (a): Deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal o requerimento, 

após 3 (três) da Homologação do Estágio Probatório: 

 

4.2.1. O Departamento de Gestão de Pessoas fará análise dos requisitos funcionais da vida do servidor 

e entregará a certidão para o Jurídico que deverá responde-la no prazo de 05(cinco) dias.  

 

4.2.2. Após a análise jurídica, os requerimentos concedidos serão encaminhados para a comissão das 

devidas Secretarias, realizando a Avaliação e devidamente assinada por todos os membros da 

comissão, pelo Secretário (a) da Pasta e pelo servidor requerente que tomará ciência no resultado que 

será encaminhado ao Departamento de Gestão de Pessoas. 

 

4.2.3. Após retornar para o Departamento de Gestão de Pessoas, será alterado a referência salarial e 

incluído na Folha de Pagamento. 

 

5. ELEVAÇÃO TITULAÇÃO 

 

5.1. A promoção por escolaridade (nível), conforme consta sinoticamente, é aquela devida, por 

requerimento do interessado, sempre que este obtiver maior nível de escolaridade: 
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5.1.1. Professor (a): Deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal o requerimento, 

após 18 (dezoito) meses de efetivo exercício da profissão. 

 

5.1.2. O Departamento de Gestão de Pessoas fará análise dos requisitos funcionais da vida do servidor 

e entregará a certidão para o Jurídico que deverá responde-la no prazo de 05(cinco) dias.  

 

5.1.3. Após a análise jurídica, os requerimentos concedidos serão encaminhados para a comissão 

nomeada através de Portaria, realizado a Avaliação será elaborado o Termo e devidamente assinado 

por todos os membros da comissão, pelo Secretário (a) da Pasta. O departamento de Gestão de Pessoas 

cientificará o servidor requerente. 

 

5.1.4. Após, a ciência das elevações concedidas serão alteradas as referências salarias e incluído na 

Folha de Pagamento, caso a elevação seja negada, a mesma é arquivada na pasta do servidor. 

 

5.1.5 Servidor (a): Deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal o requerimento, após 3 

(três) anos de efetivo exercício da profissão. 

 

5.1.6. O Departamento de Gestão de Pessoas fará análise dos requisitos funcionais da vida do servidor 

e entregará a certidão para o Jurídico que deverá responde-la no prazo de 05(cinco) dias.  

 

5.1.7. Após a análise jurídica, os requerimentos concedidos serão encaminhados para a comissão das 

devidas Secretarias, realizando a Avaliação e devidamente assinada por todos os membros da 

comissão, pelo Secretário (a) da Pasta e pelo servidor requerente que tomará ciência no resultado que 

será encaminhado ao Departamento de Gestão de Pessoas. 
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5.1.8. Após retornar para o Departamento de Gestão de Pessoas, será alterado a referência salarial e 

incluído na Folha de Pagamento. 

 

6. ELEVAÇÃO POR QUALIFICAÇÃO 

 

6.1. Fará jus à progressão por qualificação, o servidor que apresentar certificados de 

participação em cursos de capacitação, dentro da sua área de atuação e que promovam a 

melhoria da prestação de serviços pela Administração Pública. 

 

6.1.2. O servidor deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal o requerimento, após a 

Homologação do Estágio Probatório. 

 

6.1.3. O Departamento de Gestão de Pessoas fará análise dos requisitos funcionais da vida do servidor 

e entregará a certidão para o Jurídico que deverá responde-la no prazo de 05(cinco) dias.  

 

6.1.4. Após a análise jurídica, os requerimentos concedidos serão encaminhados para a comissão 

nomeada através de Portaria, realizado a Avaliação será elaborado o Termo e devidamente assinado 

por todos os membros da comissão, pelo Secretário (a) da Pasta. O departamento de Gestão de Pessoas 

cientificará o servidor requerente. 

 

6.1.5. Após, a ciência das elevações concedidas serão alteradas as referências salarias e incluído na 

Folha de Pagamento, caso a elevação seja negada, a mesma é arquivada na pasta do servidor. 
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7. LICENÇAS  

 

7.1 Licença para qualificação Profissional: 

7.1.1. O ato de autorização para a licença para qualificação profissional é discricionário e como todo 

ato    administrativo dessa natureza deve ser praticado de acordo com a oportunidade e conveniência 

da Administração Pública. 

 

7.1.2. O SERVIDOR deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal endereçado ao 

Departamento de Gestão de Pessoas que enviará o pedido para a Secretaria em que o servidor estiver 

lotado. Após a secretaria responder e enviar o comando interno com sua decisão ao departamento de 

Gestão de Pessoas para que seja comunicado ao servidor requerente. O prazo para resposta deste 

requerimento será de 03 (três) dias úteis para que assim o servidor não seja prejudicado. 

 

7.2. Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família 

 

7.2.1. Para concessão de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família, o servidor 

deverá entregar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, 

para que vise e comunique a decisão ao servidor e encaminhe esta ao chefe imediato em igual prazo. 

 

7.2.2. A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral em até quinze dias, 

prorrogável por mais quinze, com a obrigação de apresentar novo atestado caso precise prorrogar, e 

sem vencimento a partir trigésimo primeiro dia, até o máximo de um ano.  

 

7.2.3. Os atestados não podem exceder os 14 (catorze) dias ainda que consecutivos. 
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7.2.4. O Departamento de Gestão de Pessoas analisará o pedido de licença para tratamento de saúde de 

pessoa da família do servidor que no prazo de até 4 (quatro) dias úteis, emitirá parecer conclusivo e 

enviará a Chefia Imediata para comunicação da decisão ao servidor. 

 

7.3. Licença para Adoção 

7.3.1. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança serão 

concedidos 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada se a criança tiver até 1(um) ano de idade, 60 

(sessenta) dias se a criança tiver entre 1 (um) a 4(quatro) anos de idade, 30 (trinta) se a criança tiver de 

4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade a partir da data a adoção ou concessão da guarda judicial. 

 

7.4. Prorrogação da Licença Maternidade 

 

7.4.1. A prorrogação deve ser requerida em até 30 (trinta) dias contados a partir do parto e concedida 

imediatamente após o gozo da licença maternidade. 

 

7.4.2. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção também terá direito a 

prorrogação citada anteriormente. 

 

7.4.3. Se o requerimento tiver resposta positiva a servidora terá direito a prorrogação da licença 

maternidade por mais 60 (sessenta) dias remunerados ficando proibida de exercer qualquer atividade 

remunerada e a permanência da criança em creche ou organização similar. 

 

7.5. Licença por 3 (três) dias consecutivos por trabalho no período eleitoral 
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7.5.1. O servidor que trabalhar durante o período eleitoral terá direito a essa licença, desde que seja 

requerida dentro de 30 (trinta) dias após a emissão da declaração e que não poderá exceder 1 (um) ano 

para o gozo. 

 

7.6. Licença por 8 (oito) dias consecutivos em razão de casamento 

 

7.6.1. Para fins de direito a essa licença será contada a partir da data do casamento, e o consentimento 

será imediato. 

 

7.7. Licença por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge ou companheiro 

(a), filhos ou enteados, pais, irmãos e avós. 

 

7.7.1. Para concessão dessa licença basta que o servidor protocole a cópia da certidão de óbito até o dia 

posterior ao vencimento desta. 

 

7.8. Licença por Acidente 

 

7.8.1. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 

mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Equipara-se ao acidente em serviço o 

dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 

 

7.8.2. O servidor terá o direito concedido imediatamente ao fato ocorrido devendo apresentar o 

atestado na data do retorno, que respeitará o exigido no atestado médico.  
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7.9. Licenças para concorrer a cargo eletivo 

 

7.9.1. É assegurada ao servidor licença de até 90 (noventa) dias para concorrer a eleições, sem prejuízo 

da remuneração, tendo início o afastamento a partir do registro da candidatura, devendo realizar 

protocolo do requerimento anexando a Ata do Partido que conste o registro. 

 

7.10. Licença para se alistar como eleitor 

 

7.10.1. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 1 (um) dia para se alistar, 

desde que protocole o requerimento até 2(dois) dias úteis antes da ausência. 

 

7.11. Licença Paternidade 

 

7.11.1. É assegurada licença de 5 (cinco) dias ao servidor, pai de recém-nascido, mediante protocolo 

do requerimento com anexo a certidão de nascimento da criança ou do termo de adoção. 

 

7.12. Licença para amamentar 

 

7.12.1. A servidora em período de amamentação terá direito a meia hora em cada turno para, com essa 

finalidade, afastar-se do expediente, até  a idade de  6(seis) meses, devendo protocolar o requerimento 

anexando a certidão de nascimento. 

 

7.13. Licença Maternidade INSS (contratadas/comissionadas) 



 

 

MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO 
RIO VERDE  

CONTROLE INTERNO 

FOLHA Nº 

 

NORMA INTERNA Nº:25/2009 

DATA DA VIGÊNCIA:10/12/2009 

1ª Atualização: 12/02/2020 

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 

SETORES ENVOLVIDOS: GESTÃO DE PESSOAS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, 
ASSESSORIA JURÍDICA E TODAS AS SECRETARIAS.  

 

 

 

CONTROLE INTERNO 

 

PREFEITO 

 

29/36 

 

7.13.1. Para consentimento desta licença a servidora que contribui com o INSS deve protocolar o 

requerimento na Prefeitura Municipal, devendo ter em anexo o atestado de 120 (cento e vinte) dias. 

 

 8. RECEBIMENTOS DOS ATESTADOS  

 

8.1. Os atestados serão recebidos no Departamento de Gestão de Pessoas respeitando cada finalidade, 

no prazo de 1 (um) dia útil caso seja emitido dentro do Município de Lucas do Rio Verde e de 2 (dois) 

dias úteis para demais localidades. 

 

 9. VALE ALIMENTAÇÃO 

 

 9.1. O vale alimentação será pago por dia efetivamente trabalhado, conforme apurado por atestado de 

frequência, concedido mensalmente aos servidores públicos efetivos, comissionados, eletivos, 

contratados e conselheiros tutelares, que estejam na atividade, da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, ocupantes de cargos ou funções públicas. 

 

9.2. Mantém direito ao auxílio-alimentação o servidor afastado para tratamento da própria saúde que 

esteja em gozo ou não de auxílio-doença. Também mantém direito ao benefício o servidor que esteja 

afastado por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, quando não for possível 

readaptação de espécie alguma. A manutenção do benefício nas hipóteses deste parágrafo limita-se até 

a 24 (vinte e quatro) meses. 

 

10.  READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO 
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10.1. Para concessão da primeira readaptação o servidor deverá protocolar na recepção do Paço 

Municipal o Anexo I do Decreto 3387/2017, devidamente preenchido com os dados do servidor, 

anexando o atestado médico atualizado que indica a necessidade readaptação de função.  

 

10.2. Quando o servidor requerer prorrogação de readaptação deverá protocolar na recepção do Paço 

Municipal o Anexo I, II e III do Decreto 3387/2017, devidamente preenchido com os dados do 

servidor e o relatório do responsável que esteve acompanhando o mesmo no período readaptado, 

anexar o atestado médico, com período definido, indicando a necessidade de readaptação de função.  

10.3. Após o recebimento do requerimento o departamento de Gestão de Pessoas providenciará o 

pedido de agendamento de perícia médica e a posterior comunicação de data e hora da consulta para o 

servidor requerente. 

10.4. O laudo médico do perito determinará as limitações do servidor onde o período de readaptação 

será definido não podendo ultrapassar 6 (seis) meses, e após a entrega do laudo ao departamento de 

Gestão de Pessoas repassará as considerações do médico perito para a secretaria onde o servidor está 

locado informando, através de despacho, o local de trabalho e atribuições competentes ao servidor 

readaptado, retornando então ao departamento de Gestão de Pessoas para dar ciência ao servidor e 

posterior publicação de Portaria. 

10.5. A secretaria fica responsável pelo acompanhamento do servidor readaptado quanto as atividades 

desempenhadas e o prazo estipulado, bem como não poderá manter o servidor fora de suas atribuições 

de concurso sem o devido processo de readaptação. 
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11 Requerimentos: 

11.1 Servidor (a) deverá solicitar e protocolar na recepção do Paço Municipal os seguintes 

requerimentos:  

11.1.1 Declaração de Tempo de Serviço: 

a) Declaração de Vínculo; 

b) Declaração do Empregador; 

c) Abono de Permanência; 

d) Declaração que não responde a Processo Administrativo Disciplinar; 

e) Documentos para fins de Aposentadoria ou Pensão; 

f) Averbação por Tempo de Contribuição; 

g) Férias – Período de Gozo; 

h) Declaração de Conclusão do Estágio Probatório; 

i) Declaração de Vínculo com Vencimentos; 

j) Declaração de Rendimentos; 

k) Cópia de Documentos; 

l) Inclusão de Dependentes para dedução de Imposto de Renda; 

m) Declarações Diversas (especificar qual Declaração); 

n) Outros (especificar motivo).  

 

12. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL-ADI 

 

12.1. O Departamento de Gestão de Pessoas disponibiliza, por meio eletrônico ou impressos o 

preenchimento de formulários da Avaliação de Desempenho Individual-ADI 
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12.2. O ciclo de avaliação terá duração 6 meses, ao fim desse período o servidor efetivo será 

submetido a avaliação de sua chefia imediata e fará sua auto avalição nos critérios da lei vigente.  

 

12.3. Finalizado o processo avaliativo, caso julgue necessário o servidor pode entrar com recurso 

(desde que respeite os prazos pré-estabelecidos) para revisão da sua avaliação pela CIADI (Comissão 

Interna da Avaliação de Desempenho Individual). Os relatórios de Avaliação de Desempenho 

Individual serão encaminhados ao Departamento de Gestão de Pessoas para consolidação dos dados 

para, homologação do ciclo, inclusão em dossiê, percepção do Bônus por Desempenho e Participação 

nos Resultados e ações complementares. 

 

13. Avaliação do Estágio Probatório 

 

13.1. O Sistema de Avaliação Especial de Desempenho de Estágio Probatório dos servidores públicos 

é coordenado pelo Departamento de Gestão de pessoas, sendo que e as avaliações serão realizadas em 

cada unidade administrativa ou educacional pelas Comissões Especiais de Avaliação formadas 

anualmente por servidores. O período de avaliação será contado a partir da data de início do exercício 

e os instrumentos de avaliação preenchidos a cada seis meses, sendo que a sexta avaliação dar-se-á no 

34º mês após o ingresso do servidor no serviço público.  

 

13.2. É de reponsabilidade do Departamentos de Gestão de Pessoas: 

 

13.2.1. emitir instrumentos de avaliação para cada servidor estagiário, remetendo-os às áreas de 

exercício da função; 
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13.2.2. receber e conferir os instrumentos de avaliação devidamente preenchidos; 

 

13.2.3. encaminhar para os técnicos e chefias as situações de acompanhamento funcional; 

 

13.2.4. manter banco de dados para controle das situações dos servidores em estágio probatório; 

 

13.2.5. notificar ao servidor e à comissão de avaliação as situações de suspensão do estágio probatório; 

 

13.2.6. realizar todos os procedimentos necessários para desencadear os procedimentos de exoneração, 

quando o servidor estagiário se enquadrar em qualquer das situações previstas nos incisos do artigo 

anterior, concedendo-o prazo de 10(dez) dias para apresentação de recurso escrito, pelo próprio 

servidor ou seu procurador. 

 

13.2.7. realizar os procedimentos constantes no artigo 19 deste Decreto, quando do encerramento do 

estágio probatório; 

 

13.2.8. realizar atividades pertinentes sobre o assunto estágio probatório. 

 

13.3. Em caso de exoneração por reprovação em Estágio Probatório, deverá ser anexado a avaliação –

memorandos, relatórios de acompanhamento funcional, ficha funcional e outros.  

 

13.4. A administração nomeará comissão através de Portaria, composta por: 
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13.4.1. Um representante da Gestão de pessoas, um servidor que atue na mesma unidade de trabalho 

ou representante da categoria, um representante do jurídico. 

 

13.5. Deliberarão: prazo de 30 dias a contar da nomeação da Comissão para compor relatório 

conclusivo, que encaminhará para Secretaria de Administração, que terá o prazo de 10 dias, para 

referendar ou não, acatando o pedido de exoneração ainda remete ao Chefe do Poder executivo para 

julgar o resultado, no prazo de 05 dias.  

 

13.6. Confirmado Exoneração: Documento de cientificação e intimação em duas vias será emitido para 

o servidor. 

 

14. REGISTRO PONTO 

 

14.1. O registro de ponto eletrônico é obrigatório para todos os servidores públicos exceto dos cargos 

de Agentes Políticos, Prefeito e Vice Prefeito. 

 

14.2. Na falta de registro, o servidor deverá realizar a justificativa de ajuste do ponto em seu respectivo 

administrativo em até 10 dias da data da ocorrência da falta de registro; 

 

14.3. O servidor recebera o espelho ponto para conferencia e assinatura até o dia 10 do mês seguinte e 

este deverá devolver assinado em até dois dias; 

 

14.4. A falta de conferencia ou justificativas acarretará em lançamento de desconto em folha de 

pagamento referente às horas do dia da ocorrência; 
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14.5. Em caso de mudança de local de trabalho o servidor deverá comparecer ao Departamento de 

Gestão de Pessoas, caso necessário, para realizar o cadastro de nova digital para transferência. 

  

VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. As consignações das contribuições previdenciárias deverão obedecer o regime de competência e 

serem recolhidas no prazo previsto na legislação, da mesma forma as contribuições do ente; 

2. As retenções de IRRF deverão obedecer a legislação do imposto de renda e constituem receita 

tributária do Município; 

3. As demais consignações em folha de pagamento deverão obedecer o limite estabelecido no Regime 

Jurídico Único ou Estatuto dos Servidores, da mesma forma a indenização da Fazenda Municipal; 

4. O Departamento de Gestão de Pessoas deverá acompanhar a avaliação do estágio probatório dos 

servidores nomeados por concurso público, a ser realizado pela Comissão de Acompanhamento e 

Avaliação do Estágio Probatório, obedecendo o previsto na Constituição Federal e legislação 

municipal; 

5. Todos os servidores (cargos efetivos, cargos em comissão, agentes políticos e contratados 

temporariamente) deverão entregar anualmente a Declaração de Bens atualizada no Departamento de 

Gestão de Pessoas; 

6. O Departamento de Gestão de Pessoas deverá manter pasta funcional digitalizada para cada servidor 

com toda a documentação do servidor; 

7. A normatização das aposentadorias, pensões e benefícios será pela Norma Interna de RPPS ou 

obedecerá aos procedimentos do INSS para os servidores abrangidos pelo regime geral da previdência 

social; 
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8. Constatado pagamentos indevidos a servidores, o Departamento de Gestão de Pessoas deverá 

imediatamente solicitar ao servidor “beneficiado” a devolução dos recursos. 

9. Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser solucionadas junto 

ao Controle Interno. 

10. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 

Aprovação  


