PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCÍSCO
Estado do Espírito Santo
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N° 005/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre os procedimentos de treinamento
e capacítação de pessoal, no âmbito do Poder
Executivo Municipal de Barra de São
Francisco - ES
Versão: 001
Aprovação em: 22/12/2015
Ato de aprovação: Decreto n° 290/2015
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração,
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO
FRANCISCO-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, da Lei
Orgânica do Município.
A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe
conferem o art. 31 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementam0. 101/2000 e art. 45
da Lei Orgânica do Município de Barra de São Francisco;
Considerando o disposto no artigo 6° da Lei Municipal n°. 495, de 23 de setembro de 2013,
que Dispõe sobre a Estruturação da Unidade Central de Controle Interno nos termos do art. 31
da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n°. 101/2000 e art. 45 da Lei Orgânica
do Município de Barra de São Francisco;
Considerando o disposto no Decreto n°. 114, de 24 de setembro 2013, que Regulamenta a
aplicação da Lei n°. 496, de 23 de setembro de 2013, que Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e dá outras providências;
Considerando que a presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes
legislações: Constituição Federal de 1988; Lei Complementar n° 004/1991, 31 de outubro de
1991 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e alterações; Lei Complementar
Municipal n° 013/2009, de 30 de dezembro de 2009 - Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica e demais
trabalhadores em Educação; Lei Complementar Municipal n° 014/2009, 30 de dezembro de
2009 - Estatuto do Magistério Público e demais trabalhadores em educação e Lei Orgânica
Municipal.
Considerando que esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer normas e
procedimentos sobre treinamento e capacitação de pessoal, com objetivo de promover o
desenvolvimento dos servidores, visando a melhoria do desempenho em suas atividades,
eficiência e eficácia; np xWrito do Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco -
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RESOLVE:
CAPÍTULO I
Das Disposições Iniciais
Art, 1° Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de estrutura organizacional do
Município, a Unidade Central de Controle Interno recomenda à Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco que observe os
procedimentos constantes nesta Instrução Normativa no desempenho das funções.
Art. 2° - Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos
sobre treinamento e capacitação do pessoal, com objetivo de promover o desenvolvimento dos
servidores, visando a melhoria do desempenho em suas atívidades, eficiência e eficácia, no
âmbito do Poder Executivo Municipal de Barra de São Francisco - ES
Art. 3° Esta Instrução Normativa abrange todas as Unidades da estrutura organizacional da
administração Pública Direta e Indireta, no tocante aos objetívos e procedimentos para deferir
capacitação e treinamento do pessoal.
CAPÍTULO II
Dos Conceitos
Ari. 4° - Para os fíns desta Instrução Normativa, considera-se:
I - Capacítação: conjunto de ações que visam à aquisição de conhecimentos para os
servidores, qualificando-os para possuírem capacidades, atitudes e formas de comportamentos,
exigidos para o exercício das funções próprias da atividade pública, proporcionando ao
Município economia de tempo, serviço público de qualidade e redução de despesas.
II - Instrumento de pesquisa de capacitação: documento formal que visa selecíonar a
melhor capacitação, realizando-se análise de sua proposta, que deve contemplar no mínimo os
seguintes dados;
a) Objetivo
b) Finalidade
c) Técnica Aplicada
d) Espécie de Capacitação
e) Público Alvo
f) Atividades
g) Resultados esperados
h) Metodologia,
Parágrafo único. São espécies de capacitação:
a) Cursos
b) Palestras
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c) Treinamentos.
CAPÍTULO III
Das Responsabilidades
Art. 5° São responsabilidades de todas as Unidades da Estrutura Organizacional da
Administração Pública Direta e Indireta:
I - Elaborar instrumento de pesquisa para identificar as necessidades de capacitações dos
servidores;
II - Consolidar as necessidades de demanda de capacitações dos setores de trabalho;
III - Analisar a viabilidade das capacitações.
Art 6° São responsabilidades do Servidor Municipal:
I - Apresentar documento comprobatórío de aceitação pela instituição ministradora do curso
ou comprovante de inscrição, sempre que esses documentos forem fornecidos;
II — Apresentar certidão ou documento comprobatório da participação ou treinamento;
III - Solicitar e prestar contas de adiantamento, diária, passagem ou deslocamento, quando for
0 caso, no prazo e condições estabelecidos em lei;
IV - Apresentar à chefia imediata relatório que contenha avaliação do evento e detalhamento
das técnicas ou conhecimentos adquiridos, de forma a tornar viável seu uso na Unidade em
que estiver lotado;
V - O servidor experiente no serviço do setor em que estiver lotado executará o treinamento
introdutório para servidores ingressantes, no prazo de até sessenta dias decorridos da posse.
Art. 7° São responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI:
1 - Promover a divulgação de Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; orientar as áreas
executoras e supervisionar sua aplicação;
II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável
pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão.
III - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial
no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivo procedimentos de
controle;
IV - Prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários acerca desta instrução normativa.
V - Fiscalizar o fiel cumprimento desta instrução Normativa;
CAPITULO IV
Dos Procedimentos
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Art. 8° As Unidades da Estrutura Organizacional da Administração Pública Direta e Indireta
identificarão as necessidades de capacitação dos servidores, por meio de pesquisas e/ou em
atendimento às solicitações.
Art. 9° As Unidades da Estrutura Organizacional da Administração Pública Direta e Indireta,
deverão elaborar instrumento de pesquisa, para seleção de capacitações, que atenda às
necessidades da Instituição.
Art. 10 Após analisada a viabilidade de capacitação dos servidores, as Unidades da Estrutura
Organizacional da Administração Pública Direta e Indireta deverão realizar os seguintes
procedimentos:
I - Fazer o levantamento de custos e a elaboração do termo de referência;
II - Apresentar o levantamento de custos ao Prefeito Municipal, para aprovação;
III - Enviar para o setor de contabilidade que fará observação de previsão orçamentaria para
realização da despesa;
Art. 11 Autorizada à capacitação, a secretaria requisitante deverá encaminhar, na forma de
solicitação de compras, o pedido para pagamento da capacitação, acompanhado do termo de
referência, que será encaminhado à Superintendência de Compras para efetivação do processo
que observará e selecionará a proposta mais vantajosa para o Município.
Parágrafo único. Quando a proposta for de uma única empresa encaminhar-se-á todo o
processo para a Procuradoria Geral do Município, a fim de obter parecer jurídico informando a
modalidade de contratação que será realizada.
Art. 12 Efetivado o processo de contratação do prestador de serviços para realização da
capacitação, a Secretaria requisitante promoverá a inscrição dos servidores no evento, quando
se tratar de capacitação externa;
Parágrafo único. Quando a capacitação for interna a Secretaria requisitante será responsável
pelo credenciamento, organização e emissão de certificados de participação.
Art. 13 O certificado de capacitação deverá ser encaminhado pela Secretaria de lotação do
servidor à Secretaria Municipal de Administração, para ser arquivado na pasta de documentos
individual do servidor.
Art. 14 Após a participação no evento o servidor deverá:
I - Prestar contas da importância pecuniária para deslocamento;
II - Apresentar, ao Secretário imediato, relatório que contenha avaliação do evento e
detalhamento das técnicas ou conhecimentos adquiridos, ou passar as informações adquiridas
oralmente aos servidores que as utilizem no serviço, de forma a tomar viável seu uso na
Unidade em que estiver lotado.
CAPÍTULO V
Das Considerações Finais
Art. 15 As normas ditadas por esta Instrução Normativa aplicam-se aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta.
Art. 16 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à
Unidade Central de Controle InterÇOx, UCCI que, por sua vez, através de procedimentos de
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controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da
estrutura organizacional.
Art. 17 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela Unidade Central de
Controle Interno e o Prefeito Municipal.
Ari. 18 - Esta Instrução Normativa entrará^rrrvigory na data de sua publicação.
Barra de São Francisco - ES, 22 de D

INE PEREIRA
nicipal
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do Município
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