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Art. 01 - FINALIDADE 

 O Controlador do Município de Nova Santa Helena – MT, no uso de 
suas atribuições legais, sobre o qual dispõem os artigos 31 da Constituição Federal, 59 
da Lei Complementar nº 101/2000 e 8° da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso, além da Lei Municipal nº 257/2007 e Decreto nº 052/2007 de 
regulamentação que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Nova 
Santa Helena - MT. 

I - RESOLVE 

 Estabelecer normas e procedimentos para desempenho e 
responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, 
Câmara Municipal, Administração Direta e Indireta do Município de Nova Santa 
Helena/MT. 

II - RESPONSABILIDADES 

3- Da Unidade Responsável pela Unidade de Controle Interno: 

a) Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada; orientar as unidades executoras e supervisionar sua aplicação. 

 

b) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos Procedimentos de controle. 

 

2- Das Unidades Executoras:  

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto 
ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização. 

b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo 
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em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 
aumento da eficiência operacional. 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento da mesma. 

d) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 02 - ABRANGÊNCIA 

 Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, dos Poderes 
Executivo, Legislativo e administração direta e indireta do Município de Nova Santa 
Helena/MT. 

Art. 03 - CONCEITOS 

Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH  

 A administração de recursos humanos abrange o conjunto de técnicas 
e instrumentos que permitem às organizações e escrituração dos documentos 
necessários aos arquivos para credibilizar e tornar públicos e legais os atos 
administrativos. Buscar conhecer os pontos que favoreçam o crescimento ou que estão 
prejudicando o desenvolvimento humano em cada um. 

Têm como órgão central o Departamento de Recursos Humanos e como órgãos 
Setoriais todas as unidades da estrutura organizacional. 

Art. 04 - BASE LEGAL 

 A presente instrução tem como base legal a Constituição Federal, Lei 
Complementar nº. 101/00, Lei Federal nº 9504/1997, Estatuto do Servidor Público Lei 
Municipal 061/2002, Lei de Plano de Cargo, Carreira e Salários (PCCS), Lei Municipal 
010/01 e Lei 080/02 Plano de Carreira do Magistério (reeditada pela Lei Municipal nº 
258/07). 

Art. 05 - PROCEDIMENTOS 

§1º - SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS. 

a) Manter o cadastro de servidores atualizados. 
b) Preparar os contratos de Nomeação e Contratação de funcionários. 
c) Auxiliar de forma direta na organização da comissão para elaborar o 

processo de efetivação após conclusão do Estágio Probatório. 
d) Elaborar e imprimir a Folha de Pagamento. 
e) Especificar todos os descontos bem como os acréscimos na folha de 

pagamento. 
f) Informar os secretários e chefes de departamento sobre as eventuais falta 
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de horário para completar a carga horária do servidor. 
g) Informar ao secretário e chefes de departamento quando estiver 

extrapolado a quantia permitida de serviços extraordinário. 
h) Auxiliar de forma direta na organização e prover todos os documentos 

necessários para montagem dos processos administrativos. 
i) Informar o Secretário ou chefe de departamento quais funcionários estão 

aptos para usufruir das férias. 
j) Promover ou estimular palestras de desenvolvimento individual ou coletivo. 

I - DO CADASTRO DOS SERVIDORES 

 Todos os servidores efetivos, comissionados e contratados serão 
cadastrados em sistema informatizado de folha de pagamento, mantendo-se por meio 
documental, as fichas funcionais contará com uma cópia dos seguintes documentos: 

Documentos Obrigatórios 

I. Certidão de Nascimento ou Casamento (Obrigatório);  
II. Cédula de Identidade (Obrigatório); 
III. Cartão do CPF (Obrigatório); 
IV. Comprovante de escolaridade (Obrigatório); 
V. Atestado Médico de Saúde (Obrigatório); 
VI. Carteira de Trabalho (Obrigatório);  
VII. Inscrição no PIS/PASEP (Obrigatório); 
VIII. Fotos ¾ (Obrigatório);  
IX. Titulo de Eleitor, com o comprovante de votação da ultima eleição (Obrigatório);  
X. Comprovante de endereço, (conta de Água, energia ou telefone) (Obrigatório); 
XI. Conta Bancária (Obrigatório). 
XII. Certidão de nascimento dos filhos; menores de 06 anos copia da carteira de 

vacinação e acima de 6 anos comprovante de matricula escolar (Quando Houver); 
XIII. Quitação com o Serviço Militar (se do sexo masculino obrigatório); 

 
Documentos Requisitados conforme qualificação para o cargo. 
 

XIV. Registro no Conselho Regional e comprovante de anuidade (profissões 
regulamentadas, quando o cargo exigir); 

XV. Carteira de Motorista (conforme exigência do cargo); 
XVI. Declaração de Imposto de Renda, os cargos que estão dentro do valor na tabela 

de Imposto de Renda; 

Os cadastros deverão ser mantidos sempre atualizados registrando-se as 
alterações funcionais, dentre outras, as seguintes informações: 

I. Período de gozo de férias anuais  
II. Período de afastamento por licença para tratamento de saúde. 
III. Período de gozo de licença gestante, adotante e paternidade.  
IV. Período de gozo de licença para assuntos particulares. 
V. Período de gozo de licença para atividade política. 
VI. Período de gozo de licença para o desempenho de mandato classista ou 

associativo 
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VII. Faltas justificadas e injustificadas. 
VIII. Afastamentos (casamento, falecimento de familiar, doação de sangue, 

afastamento para servir a outro órgão ou entidade, afastamento para o exercício 
de mandato eletivo etc.. 

IX. Penalidades de advertência, suspensão ou demissão, cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 

X. Promoções (por antiguidade ou merecimento).  
 

II - DAS NOMEAÇÕES E CONTRATAÇÕES 

a) Nos casos emergências, caberá ao Departamento de Recursos Humanos a 
fazer um contrato emergencial por no prazo de 60 (sessenta dias). 

b) Caberá ao Departamento de Recursos Humanos verificar a porcentagem de 
gasto com a folha de pagamento atendendo a LRF, para que não ultrapasse a 
proporção descrita, a verificação deverá ocorrer sempre que lhe for proposta uma 
nova nomeação ou contratação.  

c) No caso de estar este limite dentro da margem de alerta (a cima de 51% dos 
gastos do total da arrecadação) ou já ultrapassado os 54%, limite máximo 
permitido pela LRF lei 101/00 art. 20, alínea b, deverá informar por escrito a 
Secretaria de Contabilidade e Planejamento em cada novo contrato.  

III - DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 Ao tomar posse no cargo de provimento efetivo, o servidor entrará 
em estágio probatório, devendo a Secretaria Municipal de Administração junto ao 
Departamento de Recursos Humanos, a formar a Comissão de Avaliação do Estágio 
Probatório, conforme disposições da Lei Municipal. 

 Será regido conforme Estatuto do Servidor Público. 

IV - DA FOLHA DE PAGAMENTO 

 Na elaboração da folha de pagamento dos servidores o Departamento 
de Recursos Humanos deverá promover o controle individualizado de todas as verbas 
remuneratórias legalmente previstas na Lei Municipal 010/01, sendo que descontos, 
adicionais e gratificações deverão ser demonstrados explicitamente no holerite de 
pagamento para informação do servidor. 

V - DO CONTROLE DE PONTO 

 O Controle de Ponto é o registro de entrada e saída dos servidores do 
local de trabalho, portanto a freqüência do servidor ao trabalho será controlada através 
de livro, relógio ou ficha ponto, com a indicação dos respectivos horários e assinatura 
dos servidores para serem usadas como base para elaboração da folha de pagamento. 

 Os ingressos no serviço após o horário estabelecido e as saídas 
antecipadas, quando não justificadas, deverão ser descontados em folha de pagamento. 
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 O controle de ponto será de responsabilidade do Secretário ao qual 
está subordinado o Funcionário. 

VI - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
 

 O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições, ou que tenha relação medita com atribuições do seu cargo. 
 
 É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, 
produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. 

 
 O Processo Administrativo será regido pelo Estatuto do Servidor 
Público. 
 

VII – Somente será realizado a pedido do Servidor. 
 

a) Requerer as férias vencidas. 
b) Requerer a progressão e elevação de nível. 
c) Requerer elevação de classe. 
d) Requerer licença e afastamento. 

 
• Todos os requerimentos contidos nestes incisos deverão ser feitos 

por escrito. 

• O pedido de férias deverá conter o aval do Secretário ou Chefe de 
Departamento ao qual está subordinado. 

• Todos os demais requerimentos bem como os citados serão 
regidos pelo Estatuto do Servido Público. 

 
Art. 06 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Concluída os lançamentos da Folha de Pagamento o DRH encaminha 
para a Secretária de Administração após o aval desta, será encaminhada ao 
Departamento de Contabilidade para empenho, depois encaminha para o Departamento 
Financeiro onde será autorizado este departamento para efetuar o repasse a quem de 
direito.  

 Todas as Secretarias deverão informar ao DRH obrigatoriamente até 
dia 20 de cada mês, ou primeiro dia útil, passado o prazo mencionado será computado 
somente no próximo mês as alterações devidas na folha de pagamento. 

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

 Todo comunicado deverá ser feita por escrito com ciência do 
interessado. 
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Art. 07 - DAS PENALIDADES. 

1) Se o funcionário for efetivo: a não observação destas normativas levará o 
responsável a receber as penalidades sujeitas no estatuto em seu capitulo V em 
todos os seus artigos. 

2) Se o funcionário for contratado: receberá três advertências por escrito assinado 
por duas testemunhas e na quarta advertência será efetuada a rescisão do 
contrato.   

 Lembrando que o planejamento será peça fundamental para o 
cumprimento desta Instrução Normativa 

 Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua aprovação e 
publicação. 

 

 Nova Santa Helena/MT, 25 de novembro de 2009 

 

 

 

     Gilson Parron 
 Controlador interno 


