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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 02 DE 02 DE JULHO DE 2012. 
 
 

“Dispõe sobre o Controle da 
Assiduidade dos Servidores e dos 
Atestados Médicos, e dá outras 
providências.” 

 
Versão: 01/2012 
Data da Aprovação: 02/07/2012 
Ato de Aprovação: Decreto n.º 028/2012 
Unidade Responsável: Departamento de Recursos Humanos. 
 

 
O Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, no uso de 

suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 059/2010, 

 
 

R E S O L V E : 

 
 

Art. 1º Estabelecer procedimentos ao Departamento de Recursos Humanos e a 
todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT, das 
administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal de Novo Mundo – MT envolvidas direta 
ou indiretamente no assunto, quanto ao Controle da Assiduidade dos Servidores e dos Atestados 
Médicos, constante do Anexo I. 

 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Unidade de Controle Interno, 02 de Julho de 2012. 

 
 
 
 

_____________________ 

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

Mat. n.º 2060 
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ANEXO I 
 

Instrução Normativa SRH Nº 02/2012 Data: 02/07/2012 

Assunto:  “Controle da Assiduidade e dos Atestados Médicos” 

Setor Responsável: Departamento de Recursos Humanos   

 
 

I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR E 
RESPONSABILIDADES: 
 
1. Finalidade: “Estabelecer os procedimentos para o Controle da Assiduidade e dos 

Atestados Médicos.” 
 
2. Abrangência: Abrange o Sistema de Administração de Recursos Humanos da 

Prefeitura, da Câmara e da Previdência Municipal de Novo Mundo/MT e demais unidades 
envolvidas direta ou indiretamente no assunto. 

 
3. Base Legal e Regulamentar:  
Lei 010/2007, dispõe sobre a Reforma Administrativa; 
Lei Comp. 004/2001, dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos; 
Lei Comp. 023/2011, dispõe sobre o PCCS da Estrutura Administrativa; 
Lei Comp. 022/2011, dispõe sobre o PCCS dos Profissionais da Educação; 
Resolução n.º 024/2011, dispõe sobre o PCCS dos servidores da Câmara Municipal; 
 
4. Responsabilidades: 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 

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

 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. 

 
4.2. Das Unidades Executoras:  

 Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e participação no processo de atualização; 

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

  Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, 
velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

 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. 

 
4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
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 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; 

 Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 
controle inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles.  

 
5. Conceitos: 
 
5.1. Chefe Imediato: entende-se por chefe imediato, o Secretário da Pasta a qual o 

servidor está lotado, o Chefe de Departamento em que o servidor for subordinado, o Secretário 
de Administração quando não houver Secretário nomeado àquela pasta onde o servidor está 
lotado, ou o próprio Chefe do Poder Executivo e Legislativo.   

 
 

II – PROCEDIMENTOS: 
 
1. Do Controle de Assiduidade: 
 
1.1. Todos os servidores deverão cumprir fielmente a Jornada de Trabalho disposta nos 

respectivos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. 
1.1.1. O Gestor através de Decreto poderá fixar jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 

semanais, em turnos ininterruptos, por interesse público. 
1.1.2. Os servidores comissionados além do cumprimento do estabelecido no item 1.1., 

terão dedicação integral ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
administração. 

1.1.3. Os servidores contratados deverão cumprir a carga horária disposta no Contrato de 
Trabalho, sob pena de rescisão unilateral por iniciativa da Administração, em caso de 
descumprimento. 

  
1.2. A assiduidade dos servidores será apurada através do registro em Ponto, 

diariamente e por turno, se houver dois, independe dos procedimentos utilizados. 
 
1.3. O registro no Ponto é feito somente pelo próprio servidor, e na sua ausência, 

deverá ser registrada a falta, pelo chefe imediato ou por servidor por ele designado. 
 

1.4. É de responsabilidade do chefe imediato o controle da assiduidade dos servidores 
subordinados, inclusive pela informação ao Departamento de Recursos Humanos quanto à 
eventuais faltas justificadas ou não, para registro na Ficha Funcional dos servidores. 

 

1.5. É dever de todo servidor ser assíduo e pontual ao serviço e de levar ao 
conhecimento da chefia imediata irregularidades que tiver ciência em razão do cargo.   

 
 
2. Do Controle dos Atestados Médicos: 
 
1.1. Os atestados médicos terão o objetivo de justificar a falta do servidor ao trabalho. 
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1.2. Somente será aceito atestado original de médico ou odontólogo, sem rasura, 

contendo a data e CID 10, assinatura do profissional e respectivo carimbo com o número de 
inscrição no Conselho de Classe. 

1.2.1. Em hipótese alguma será permitido receber cópia de atestado. 
 
1.3. Todo atestado médico e/ou odontológico deve ser entregue no Departamento de 

Recursos Humanos ou para a Chefia Imediata no mesmo dia, ou no máximo até 48 horas da 
data do atestado, para as providências por parte da Administração. 

1.3.1. Caso o atestado não seja apresentado no Departamento de Recursos no prazo 
disposto no item anterior, os demais procedimentos serão prejudicados, e a falta será 
considerada injustificada.  

 
1.4. Para os atestados médicos de até três dias, a chefia imediata está autorizada em 

adotar os procedimentos que entender necessários: 
 

1.4.1. Nas Escolas Municipais, os diretores ficam autorizados em: 
a) aplicar atividades complementares com o auxílio da equipe pedagógica disponível na 

unidade, sem remuneração adicional; ou 
b) dispensar as atividades e agendar a compensação das horas não realizadas, pelo 

servidor licenciado, assim que possível. 
  
1.4.2. Nos demais setores os chefes imediatos ficam autorizados em:  
a) designar servidor disponível no setor para realizar as atividades, sem remuneração 

adicional;  
b) dispensar a realização das horas não realizadas, caso não haja serviço pendente; 
c) agendar a compensação das horas não realizadas, pelo servidor licenciado, assim que 

possível; ou 
d) solicitar o registro do débito das horas no Departamento de Recursos Humanos para 

que, caso não seja realizadas até o final do exercício, seja descontado no período de férias ou 
licença prêmio. 

 
1.5. Os atestados médicos superiores a três dias (quatro ou mais) serão periciados e 

durante a vigência do mesmo, por médico do trabalho nomeado pelo município, podendo sofrer 
cortes (redução dos dias) ou prorrogação (aumento dos dias solicitados). 

1.5.1. O atestado será vistado por Médico do Trabalho e devolvido ao Departamento de 
Recursos Humanos, para fins administrativo-financeiros. 

 
1.6. Os atestados médicos com período maior que quinze dias, no caso dos servidores 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), e de trinta dias no caso dos 
servidores  vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (Previdência Municipal) serão 
encaminhados à respectiva Previdência Social para Perícia Médica. 

1.6.1. Após o prazo disposto no item anterior, o pagamento será de responsabilidade da 
respectiva Previdência Social. 

 

1.7. Os atestados de comparecimento, de acompanhante, de Universidade, de 
Psicólogo, Judiciais, dentre outros que se enquadrarem em situações similares, e que não estão 
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previstos na legislação que admite o atestado médico como falta justificada, serão aceitos para 
justificar a falta ao serviço, porém sem remuneração e se obedecido os seguintes critérios: 

1.7.1. Comunicar a chefia imediata com três dias de antecedência; 
1.7.2. Se comprometer com a remuneração da substituição das horas não realizadas; 

 
1.8. A não obediência aos critérios do item 1.7.1. e 1.7.2. acarretará no desconto por falta 

injustificada. 
 
1.9. Novos atestados, a que se refere o item 1.7., não serão aceitos dentro de um período 

de sessenta dias, contados da data do anterior.  
 
1.10. Excetuam-se do item 1.7. os atestados de acompanhante que estiverem anexos a 

requerimentos de Licença por Motivo de Pessoa Doente na Família, que obedecerá os critérios 
da Legislação pertinente (LC 04/2001). 

 

1.11. A licença tratada no item 1.7. poderá ser remunerada quando não houver a 
necessidade e/ou a possibilidade de substituição das horas não realizadas, por outro servidor, 
durante sua vigência e desde que o servidor licenciado se comprometa a fazer a reposição das 
atividades, sob pena de ser considerada falta injustificada.  

 

1.12. As faltas consideradas injustificadas retardarão a concessão da licença prêmio, na 
proporção de um mês para cada três faltas. 
 
 

3. Outras Considerações: 
 

2.1. Serão indeferidos os seguintes atestados: 
2.1.1. Atestado que não seguir o fluxo normal dos procedimentos; 
2.1.2. Atestado proveniente de tratamento estético (cirurgia plástica, lipoaspiração, prótese 

mamária, tratamentos ortodônticos, tratamento psicológico, fisioterápico, etc). 
a) Excetuam-se do item 2.1.2. os atestados de tratamento psicológico e fisioterápico 

quando solicitados por Médico e que cotenham o CID. 
 
2.2. Os atestados indeferidos não serão devolvidos ao servidor, ficando arquivados na 

pasta do mesmo no Departamento de Administração de Recursos Humanos. 
 
III – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
1. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e 

Departamento de Recursos Humanos. 
 
2. A Unidade de Controle Interno  e o Departamento de Recursos Humanos, poderão 

promover, em qualquer tempo, as alterações que julgar pertinente, para manter a qualidade 
técnica destes critérios normativos e facilitar sua aplicação. 

 

3. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Recursos Humanos e à Unidade de Controle Interno que, por sua vez, 
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através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 
parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

 
 

Unidade de Controle Interno, 02 de Julho de 2012. 
 
 

_____________________  

Alcielly Vitorino De Carli 
Analista de Controle Interno 

Mat. n.º 2060 




