
C5mara Municipalde Nova Ven6cia
        Estado Espirito Santo

NSTRUQj(0 NORMATIVA SRH No 002/2014

Vers5o 02.
SRH: Sistema de Administragao e Recursos Humanos.
Unidade Responsavel: DEAF - Departamento de Administragao e Finangas
Unidade Executora: DRH - Divisao de Recursos Humanos.
Ato de Aprovaqao: Portaria no 1975/2018.
Aprovagao em: 29 de junho de 2018.

QUE DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
PARA MANUTEN;AO DO CADASTRO DE
PESSOAL,  FOLHA  DE  PAGAMENTO,
CONTROLE    SOBRE   VANTAGENS,
PROMOqOES E ADICIONAIS NA CAMARA
MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ESTADO
DO ESPiRITO SANTO.

O PRESIDENTE DA cAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA - ESTADO

DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuiGOes que the sao conferidas; e

CONSIDERANDO, que o sistema de Controle Interno 6 exercido em obediancia
aa disposto na ConstituiWo Federal, Lei Complementar Federal no. 101/2000,
Lei Orgtinica do Municipio e demais legislayOes, bem como as normas
especificas do TCE/ES, e;

CONSIDERANDO o disposto da Lei Municipal no 2.021/1994 - Estatuto dos
Servidores Publicos de Nova Vendcia, Lei Municipal 3.154/2012, que criou o
Sistema de Controle Interno da Camara Municipal de Nova Vendcia, e:

CONSIDERANDO o disposto na ResoluGao Normativa do TCE/ES no 227/2011,
alterada pela Resolupo TC 257 de 07/03/2013, que versa da implantaqao do
Sistema de Controle Interno no Estado do Espirito Santo.

RESOLVE:

Art. 1o. Estabelecer procedimentos para manutenpo do cadastro do pessoal,
folha de pagamento, controle sobre vantagens, promo;Cies adicionais, no
ambito da Camara Municipal de Nova Ven6cia, Estado do Espirito Santo.
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Art 2o. Esta Instruqao Normativa abrange a Direpo Geral, Divisao de

Recursos Humanos, o DEAF - Departamento de Administrapo e Finangas e a

Presidencia.

Art. 3o. Para os fins desta Instrugao Normativa considera-se

I - Folha de Pagamento: todos os procedimentos que ocorram diretamente na

remuneraqao, beneficios ou subsidios, creditados ou deduzidos de servidores e

vereadores (proventos e descontos), para obtenqao do saldo liquido a pagar.

II - Dos Descontos em Folha: toda autoriza~o para langamento na folha de

pagamento dentro do preconizado pela legislagao.

III - Da Geraq5o da Folha de Pagamento: momento em que acontecerao os

procedimentos que terao resultado na folha

Art 4o. O Departamento de Administrapao e Finangas tem par objetivo

aexecugao das atividades relativas ao recrutamento, selepao, treinamento,

regime juridico, controles funcionais e demais atividades de administrapo de

pessoal; e compete:

- Quanto ds atividades de administrapo de pessoa

a) aplicar e fazer aplicar a legislaqao referente aas servidores da Camara

b) estudar e discutir, com os 6rgaos interessados, a proposta orgamentbria da

Camara na parte referente a pessoal;

c) supervisionar as atividades de recrutamento e selepao de pessoal, de acordo

com as deliberag<ies da Mesa Diretora;

d) encaminhar para publicaCao o resultado dos concursos publicos;

e) fazer preparar e re\nsar os atos de nomeaGao dos novos servidores, bem
como promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, os termos de
posse dos servidores da Camara;

f) providenciar a identifica~o e a matricula dos servidores da Camara, bem

como a expedigao dos respectivos cartoes funcionais;

g) programar

a lotagao nam
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h) coordenar as atividades relativas d execuGao de programas de capacitagao
de servidores, levantando, anualmente, as necessidades de treinamento nas
repartig6es da Camara;

i)supervisionar a seleGirio de candidatos a cursos de treinamento,

providenciando a expedigao de certificados de conclusao e o registro, na ficha
funcional dos servidores, dos resultados dos cursos;

j) promover a apuragao do tempo de serviGo do pessoal para todo e qualquer
efeito;

k)providenciar, junta aas drgaos competentes, a inspegao m6dica dos

servidores, para admissao, licenGa, aposentadoria e outros fins legais;

O promover o controle de freqOancia do pessoal, para efeito de pagamento e

tempo de serviGo;

m) promover a veriflcaCSo dos dadas relativos aa controle do saIArio-familia, do

adicional por tempo de servigo e outras vantagens dos servidores, previstos na
legislagao em vigor;

o)comunicar ao Diretor Geral irregularidades que se relacionem cam a

 administraCao de pessoal da Cdmara;

p)acompanhar a execugao das atividades de bem estar social para os
servidores da Camara;

q) comunicar ao Diretor Geral, com a devida antecedancia, as mudangas de

diregao e chefia, para confer8ncia da carga de material;

rJ comunicar, cam a devida anteceddncia, aa Diretor Geral, a exonerapo au
demissao de qualquer servidor da Camara responsdvel por dinheiro e valores
publicos;

s) promover o registro e o recebimento das declarapfies de bens dos servidores

a elas sujeitos e proceder ao respectivo registro;

t)fornecer, anualmente, aos servidores e aas Vereadores, informaqt5es

necessdrias A declaragao de rendimentos de cada um deIes;

u) exercer outras atividades correlatas
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v) orientar a DRH - Divisao de Recursos Humanos, na elaboraGao da folha de

pagamento e o controle dos encargos sociais;

w) em conjunto com a DireGao Geral, proporcionar a Divisao de Recursos

Humanos, estrutura para manutenCao e arquivo e sistema de andlise

permanente de relat6rios de folha de pagamento;

x) acompanhamento nos demais atos e ocorrencias relacionadas a concessao

de direitos e vantagens dos servidores;

Art. s'. E de competancia do chefe da Divisiio de Recursos Humanos:

a) O Chefe da Divisao de Recursos Humanos, sob a direGao, orientaGao e

acompanhamento do Diretor do Departamento de Administragao e Finangas do

Poder Legislativo, tem como atribuigoes planejar e promover os servipos

 relacionados ao pessoal dos quadros da Camara Municipal.

b)fazer preparar e revisar os atos de nomeagao dos novos servidores, bem coma
promover alavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, os termos de posse dos
servidores da Camara;

c) encaminhar para publicagao o resultado dos concursos publicos;

d) providenciar a identificapao e a matricula dos servidores da Camara, bem como a

expediqao dos respectivos cartOes funcionais;

e) programar a revisao periodica do PIano de Cargos e Carreiras, organizando a

lotagao nominale numdrica dos servidores da Camara;

f) promover o registro na ficha funcional dos servidores, dos certificados dos cursos

concedidos pela Camara;

g) promover a apuracao do tempo de serviGo do pessoal para todo e qualquer
efeito;

h) promover o controle de frequ8ncia do pessoal, para efeito de pagamento e tampo de

serviGo;

i) promover a verificaGao dos dados relativos ao controle do salario-familia, do adiaonal

portempo de serviGo e outras vantagens dos servidores, previstos na legislagao em vigor;

j) promover os assentamentos da
Camara, supervisionando a
ocorrencias de servidores e
folhas de pagamento;

vida funcional e de outras dados do pessoal da
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k) comunicar aa Diretor Geralirregularidades que se relacionem cam a administra~o

de pessoalda Camara,

l) providenciar a geraGao de arquivos da folha de pagamento para consolidagao com

o sistema de contabilidade;

m) promover a preparagao e o recebimento das declaragfies de bens dos

servidores a elas sujeitos e proceder ao respecdvo registro;

n) promover a avaliaCao de desempenho funcional dos servidores do quadro
administrativo;

o) fornecer, anualmente, aos servidores e aos Vereadores, informagoes

necessarias a declarapo de rendimentos de cada um deIes; e

p) exercer outras atividades correlatas;

q) manutenqao dos arquivos em sistema de andlise permanente de relatorios

de folha de pagamento;

r) enviar declaragoes anuais e mensais tais coma SEFIP, RAIS e DIRF, dentre

outras relativas ao setor de RH;

s) providenciar o cadastro dos servidores no Sistema

t) providenciar juntamente com o gabinete a efetivagao da Passe

u) providenciar as alteragoes e/ou atualizaGfies cadastrais dos servidores

Art.6o. Compete ao Diretor Geral

I - disponibilizar uma estrutura adequada para a demanda da Divisao de

Recursos Humanos, para manutengao de arquivos e sistema de analise

permanente de relatorios de folha de pagamento;

II - planejar, organizar e coordenar, juntamente cam a Divisao de Recursos

Humanos, agoes relativas a integraqao para os novas servidores.

Art. 7o. Salo responsabilidades do Presidente

- decidir sobre nomeagao e exoneraGao de servidores
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II - assinar Ato de NomeaGao, Exoneragao e Termo de Compromisso de Passe;

III - autorizar a realizagao de concurso publico

Art. 8. Os procedimentos para inicio dos trabalhos de elaboragao da folha de

vencimentos dos servidores iniciam-se a partir do dia 20 do mes, cam prazo

para pagamento de salario atd o ultimo dia util de trabalho. Casa ultrapasse o

quinto dia do mes subsequente ao do vencimento os valores devem ser

corrigidos conforme a legislagao vigente.

Art. 9'. Os pedidos de exoneraGao, nomeagao, alteragao de cargos, convenios

e autorizaG6es para desconto em folha deverao ser recebidos pela Divisao de

Recursos Humanos em tempo hAbil para o langamento.

Art. 10. A efetuagao de desconto em folha somente poderd ser realizada com

autorizagao por escrito e assinada pelo interessado, exceto quando previsto na

Legislagao.

Art. 11. O desconto do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social au outra

previdancia privada serao descontados e repassados mensalmente aas 6rgaos

correspondentes, os quais serao langados em folha.

Art. 12. A partir do sistema informatizado de geragao de folha de pagamento

sao langados os descontos e proventos originados no mes de refer8ncia, da

seguinte maneira:

I - Descontos: Autorizaqao de descontos em folha, assinado pelo servidor

empr6stimos em consignapao, convanio e falta injustificada;

II - Proventos: salario base, hora extra, adicional noturno, incentivo financeiro

e gratiflcaGoes, e outras remuneraG6es.

Art. 13. O decimo terceiro saldrio cam base na remuneraGao integral serd pago

na data do aniversario de cada Servidor Publico da Camara Municipal, exceto

quando o servidor optar pelo pagamento no mas de dezembro de cada ano,

conforme legislagao vigente.

Art. 14. O servidor tera direito de folga no dia do seu aniversario, conforme

legislagao especiflca.

Art. 15. O sistema de folha realiza a gerartao dos arquivos de pagamento de

salario para credito em conta, dentre os outros controles relativos aos
servidores

~#/ '
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~ 1' O pagamento de saldrio dos servidores e realizado mediante transferencia

eletronica pelo aplicativo instalado pelo banco atraves de arquivo de

pagamento, contendo nome do servidor, CPF, no de conta bancaria e valor

liquido do salario.

~ 2o O contracheque do pagamento de salario devera ser entregue ao servidor

ou disponibilizado online em sistema cam senha que permita ao servidor a

impress5o.

Art. 16. O sistema informatizado de folha deverA gerar as informaGoes

referentes a previd8ncia.

Art. 17. No programa SEFIP (Aplicativo disponivel no site da Caixa) sao

importadas as informagoes geradas no sistema de folha coma: Nome, salario

bruto e o valor de incid8ncia da previdencia.

Art. 18. Atravbs do programa Conectividade Social (aplicativo disponivel no site

da Caixa Economica Federal) sao enviados o arquivo contendo a informaqoes

obrigatorias a previdencia Social.

Art. 19. A GFIP devera ser entregue ate o dia 7 do mas seguinte bquela em que

se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de

contribuiGao A Previdencia Social. Casa nao haja expediente no dia 7, a entrega

devera ser antecipada para o dia de expediente imediatamente anterior.

Art. 20. O sistema informatizado de folha devera gerar as informagoes

referentes ao imposto de renda descontado dos servidores.

Art. 21. No programa DIRF - Declaragao de Imposto de Renda Retido na Fonte

(aplicativo disponivel no site da Receita Federal) e importada as informagf3es

geradas no sistema de folha como: Nome, CPF, salario bruto, IRRF, valor da

previdencia e valor referente a quantidade de dependentes.

Art. 22. Atraves do programa ReceitaNet (aplicativo disponivel no site da

Receita Federal), sera enviado o arquivo contendo a informapoes referente a

retengao do Imposto de Renda.

Art. 23. 0 prazo para o envio das informagOes anuais g definida no site da

Receita Federal.

Art. 24. A RAIS - RelaGao Anual de Informagoes Sociais constitui uma das

obrigaG6es relativas ao PIS/PASEP. Deve ser apresentada anualmente, por

meio da internet. A entrega da RAIS acontece anualmente, nos meses de

margo, at6 as datas-limites flxadas pela CEF e/ou atraves de Portaria baixada

pelo Minist6rio do Trabalho disponivel no site

 j~+:.

            /

7



CSmara Municipalde Nova Vendcia
         Estado Espirito Santa

Art. 25. Por interm6dio da RAIS, se dd a participagao do empregado no

PIS/PASEP.

Art. 26. 0 sistema informatizado de folha deverA gerar as informagf3es

 referentes ah RAIS - Relagao Anual de Informageles Sociais.

Art. 27. No programa RAIS (Aplicativo disponivel no site da RAIS) sao

importadas as informaq6es geradas no sistema de folha como dados

cadastrais, funcionais e informaqiies referentes a remuneragao mensal de cada

servidor.

Art. 28. Atravds do programa RAISNet (Aplicativo disponivel no site da Receita

Federal) serd enviado o arquivo contendo as informagOes referente a dados

sociais dos servidores.

Art. 29. e facultada aos Servidores efetivo e Vereadores a realizayao de

emprdstimo em consignaGiio. O setor de recursos humanos emitird atrav9s de

memorando endereqado ao banco, a margem que corresponde aa valor da

parcela mensal. A margem corresponde a 30% do saldrio bruto descontando as

 obriga;Oes mensais como: previdencia e IR.

Art. 30. Ao servidor ocupante de cargo em comissao, a realizagao de

emprestimo em consignagao, nao podera ter prazo final para quitagao superior

 aa prazo final do mandato do Presidente da Camara.

Art. 31. O Servidor gozara obrigatoriamente 30 (trinta) dias de ferias por ana

de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartigao.

~ io E proibido levar em conta de ferias qualquer falta trabalhada.

~ 2o Somente depois do primeiro ano de efetivo exercicio, adquirira o servidor

direito a fdrias.

~ 3o O Servidor podera requerer o gozo das f6rias de forma integral ou

fracionada, desde que haja concordancia da chefia imediata e isso nao

prejudique os trabalhos e o cronograma de ferias do setor, ficando a Divisao de
Recursos Humanos encarregada do controle dos dias restantes na flcha

funcional de cada Servidor.

- o servidor que optar pelo fracionamento de suas ferias, terd que observar as
opqoes de parcelamento conforme

segu//#=47_~j 8
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a) 10 - 10 - 10  = 30 dias

b)  10 - 20       = 30 dias

c)  15 -15      = 30 dias

~ 4o O Servidor que gozar as f9rias parceladas, receberd o abono constitucional

de 1/3 (um tergo) de forma integral no mes de referancia do primeiro periodo de

f6rias a ser gozado, nao havendo mais valores a serem recebimentos nos

demais periodos.

~ 5o O requerimento das f9rias deverd ser solicitado atd o m8s anterior

independente do numero de dias a serem gozados.

~ 6o A Chefia imediata elaborard um cronograma de fdrias atd o dia 31 de

dezembro de cada ano para o exercicio subsequente, que poderd ser revisto a

qualquer tempo visando adequaGao de trabalho de cada Setor.

~ 7' Para efeitos cont~beis, serd considerado mes de fdrias o de inicio de seu

gaza, independentemente se parcelada au integral.

Art. 32. E proibida a acumulaGao de ferias, salvo imperiosa necessidade do

servipo e pelo maximo de 02 (dais) anos.

ParAgrafo unico. E proibida a conversao de f6rias em dinheiro

Art. 33. Os casas omissos nesta InstruGao Normativa serao resolvidos pela

Unidade Central de Controle Intemo, DEAF - Departamento de Administra@o e

Finanqas, Diregao Geral e a Presidencia.

Art. 34. Esta Instrugao Normativa entrard em vigancia da data de sua
publicaGao, revogando as disposiGees a ela contrdrias.

Camara Municipal de Nova Ven6cia, em 29 de junho de 2018
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