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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH N° 001/2013 
 
 
Versão: 01/2013  
 
 
Aprovação em: 31/10/2013 
 
 
Ato de aprovação: Decreto n° 966/2013 
 
 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos – DRH 
 
 
Ação Inicial 
 

Solicitação da contratação pela área interessada. 
 
 
Ação Final 
 

Cálculo e formalização da Rescisão do Contrato de Trabalho – RCT.  
 
 
I – Finalidade 
 
 Disciplinar os procedimentos para a contratação de pessoal em caráter 
temporário e seu desligamento. 
 
 
II – Abrangência 
 

Departamento de Recursos Humanos; Todas as unidades que 
necessitem da contratação de pessoal em caráter temporário; Departamento 
de Contabilidade – Setor de Controle Orçamentário; Departamento Financeiro 
e outras. 
 
 
III – Conceitos 
 
Procedimento 
 Procedimento é a ação de proceder ou o método de executar algumas 
coisas. Trata-se do conjunto seqüencial de ações, que permitem realizar um 
trabalho de forma correta e atingir uma meta. Maneira de se comportar; modo 
de agir; comportamento. 
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Contrato 
 Contrato é a combinação de interesses de pessoas sobre determinada 
coisa. É “o acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir um 
Direito. 
 
Trabalho 
 O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por 
indivíduos, com o objetivo de atingir uma meta.  
As atividades realizadas por alguém para alcançar um determinado fim ou 
propósito. 
Os mecanismos mentais ou intelectuais utilizados na realização de alguma 
coisa. 
 
Temporário 

Que dura por algum tempo; provisório, transitório. Que dura ou durara 
por tempo limitado; que ou quem permaneceu em determinado lugar por um 
tempo previsto, delimitado e/ou determinado. 
 
 
IV – Base Legal 

Lei Municipal 499/2013, que dispõe sobre a contratação temporária;  
Demais legislação e regulamentos aplicáveis ao assunto. 

 
 
V – Responsabilidades  

Requisitos para a solicitação da contratação e elementos mínimos a 
serem informados, para comprovar a necessidade temporária e o excepciona 
interesse público; 

Procedimentos para o processo seletivo simplificado: conteúdo e forma 
do Edital de Convocação, divulgação do edital etc.;  
Aprovação da contratação; 
Emissão da portaria; 
Procedimentos para a convocação dos selecionados e assinatura do 

contrato.  
Especificação dos exames admissionais necessários; 
Especificação dos documentos a serem exigidos do contratado, em 

especial quanto à qualificação profissional; 
Procedimentos para o gerenciamento e controle da execução dos 

serviços; 
Procedimentos disciplinares aplicáveis; 
Procedimentos para o desligamento do contratado; 
Condições, critérios e procedimentos para as prorrogações de contrato e 

recontratações; 
Procedimentos para a rescisão do contrato, quando do seu técnico ou 

por interesse de uma das partes mediante manifestação formal, com 
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elaboração do termo de rescisão contratual, emissão do atestado de saúde 
demissional e edição e publicação de portaria; 
 Procedimento para a rescisão do contrato por justa causa, mediante 
ordem de demissão como conclusão em processo de sindicância ou outro 
meio, com elaboração do termo de rescisão contratual, emissão do atestado de 
saúde demissional e edição e publicação de portaria; 
 Cálculo e formalização da Rescisão de Contrato do Trabalho – RCT. 
 

  
VI – Procedimentos  
 
 Existência de autorização legislativa ou enquadramento da contratação 
nas condições estabelecidas na lei Municipal que trata do assunto; 
 Adequada comprovação da necessidade temporária e do excepcional 
interesse público; 
 Possibilidade de aumento da despesa de pessoal diante das condições 
e limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela LDO, com 
cálculo do impacto do valor do aumento sobre o limite (existência de margem); 
 Vinculação da despesa à ação constante de Programa do PPA e às 
prioridades e metas estabelecidas na LDO; 
 Existência de dotação orçamentária suficiente para suportar a despesa 
decorrente da contratação; 
 Existência de recursos financeiros no cronograma mensal de 
desembolso; 
 Devolução da solicitação de contratação à origem, no caso do não 
atendimento a todos os requisitos acima enumerados; 
 Aferição da aprovação, por quem de direito, da contratação; 
 Verificação da observância dos critérios e procedimentos estabelecidos 
na seleção e convocação do contatado; 
 Verificação da adequação dos documentos fornecidos pelo contratado, 
em relação às exigências estabelecidas na instrução normativa; 
 Exame da comprovação sobre a realização de todos os exames 
admissionais estabelecidos na Instrução Normativa; 
 Verificação da emissão e publicação da portaria e da formalização do 
contrato; 

Controle sobre a data de vencimento dos contratos; 
Verificação dos procedimentos adotados e observância das condições 

estabelecidas para prorrogações de contratos e recontratações; 
Revisão do cálculo da RCT e confrontação com o pagamento efetuado. 
   

  
 
VII – Considerações Finais 
 

 O servidor público que descumprir as disposições desta normativa 
ficará sujeito à responsabilização administrativa. 
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Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Norma deverá ser 
solucionada junto a Unidade de Controle Interno e Departamento de Recursos 
Humanos. 

Tendo em vista as constantes modificações na legislação que rege a 
Administração Pública, é necessário o permanente reporte à lei e suas 
alterações. 

 
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação 

podendo ser revogada. 
 
 
 

Ribeirãozinho-MT 31 de Outubro de 2013. 
 

 
 

Aparecido Marques Moreira 
Prefeito Municipal 

CPF: 608.532.399-91 
 
 
 
 
 

Rosilda Oliveira Soares 
                                                 CRA/MT 02929 
                                                Controle Interno 

 
 
 
 
 

Sandro Cândido Nunes 
CRA/GO 09971 

Auxiliar de Controle Interno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


