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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º - Estabelecer normas, procedimentos e rotinas para a formalização da execução

dos serviços desenvolvidos na Secretaria de Administração e Recursos Humanos

visando disciplinar os procedimentos no treinamento e capacitação de pessoal.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - Abrange diretamente a Secretaria de Administração e Recursos Humanos e as

demais unidades da estrutura organizacional da administração direta e indireta.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º - Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - Capacitação

Entende-se como Capacitação o processo permanente e deliberado de aprendizagem,

que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com a finalidade de contribuir para

desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de

competências individuais.

II - Treinamento

No presente plano de capacitação o conceito utilizado de treinamento abrange qualquer

tipo de experiência destinada a facilitar um ensino que será útil no desempenho de um



cargo atual ou futuro. São ações pontuais desenvolvimentos e desenvolver habilidades

tendo em vista a melhoria de seu próprio desempenho, do setor onde trabalha e toda a

instituição.

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º. Base Legal e Regulamentar:

I- Art. 39, parágrafo 2°, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de

outubro de 1988.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art.5º. Da Secretaria Solicitante

I - Análise e controle dos cursos de capacitação e treinamento de pessoal;

Art.6°. Do Servidor

I - Prestar contas do curso realizado;

II - Disseminar o conhecimento adquirido na capacitação;

CAPÍTULO VI
PROCEDIMENTOS

Art.7º. Secretaria Requisitante:

I - Com o conhecimento do Tema, Conteúdo, Programação, do(s) dia(s) e horário(s), do

Início e Término, do Valor Total e do Local do Curso, com base no folder do curso;

II – Emite Comunicação Interna manifesta interesse em participação do Curso para o

próprio servidor ou servidor subordinado.

III - Justifica a necessidade de comparecimento do(s) Servidor (es) ao curso visando

seu melhor desempenho na Unidade onde trabalha;

IV – Colhe de deferimento do Superior imediato;

V – Abre processo protocolado e encaminha para o Ordenador de Despesa autorizar;

Art. 8º. Secretaria de Finanças:

I - Recebe o processo protocolado e enumerado;

II - Verifica viabilidade orçamentaria e financeira para execução;



III - Encaminha processo para deferimento do Ordenador de Despesa;

Art. 9°. Gabinete do Prefeito:

I - Recebe o processo com viabilidade orçamentaria e financeira;

II - Avalia o processo;

III - Autoriza ou não a execução;

IV - Encaminha processo com parecer do Ordenador de Despesa para a Secretaria

Requisitante efetuar as inscrições;

Art. 10. Secretaria Requisitante:

I - Efetua inscrição do(s) servidor (es) no curso/treinamento pleiteado;

II - Comunica ao Superior Imediato do Requisitante sobre a efetivação da inscrição;

Art. 11. Secretaria de Finanças:

I - Emite empenho para pagamento;

II - Autua documentos ao processo;

III - Finaliza Processo;

IV- Arquiva processo;

CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 12. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Unidade Central de Controle Interno (Controladoria Interna) que, por sua vez,

através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus

dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 13. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que os fatores

organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem com o objetivo de promover

melhoria contínua.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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