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Anchieta (ES), 21 de setembro de 2018. 

Registra-se. Publique-se e cumpra-se. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

I - lnstrucao Normativa SFI N° 10/2018 que "Dispoe sobre procedimentos para 
localizacao e movirnentacao interna dos Servidores do quadro permanente de 
pessoal do Poder Executive Municipal de Anchieta/ES e da outras providencias". 

Art. 1 °- Fica aprovada os termos da lnstrucao Normativa SFI n° 10/2018, versao 01 
relativa ao SRH, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracao, a seguir 
relacionada: 

DECRETA 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE ANCHIETA, usando das atribuicoes que lhe sao 
conferidas pela Lei Orqanica do Municf pio e objetivando o atendimento ao disposto na 
Resolucao do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo n° 227/2011, alterada pela 
n° 257 /2013, que estabeleceu o prazo para a devida elaboracao e aprovacao do Manual de 
Procedimentos e Retinas lnternas, bem como, o Plano de Acao para irnplantacao do 
Sistema de Controle lnterno, Manual de Retinas lnternas e Procedimentos de Controle, 
elaboracao e aprovacao do Manual de Auditoria lnterna e realizacao de Auditorias do 
Munici pio de Anchieta/ES - 2017", aprovado nos termos do Decreto n° 5656, de 1 ° de 
marco de 2017. 

Dispoe sobre a aprovacao de lnstrucao Normativa SFI 
n° 10/2018 versao 01 referente a procedimentos para 
localizacao e rnovirnentacao interna dos Servidores do 
quadro permanente de pessoal do Poder Executive do 
Municfpio de Anchieta e da outras providencias. 

DECRETO N° 5834, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNP J 27.142.694/0001-58 
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Art. 1°. Esta Instrucao Normativa tern por finalidade regulamentar procedimentos para a 

localizacao e a movirnentacao interna dos servidores do quadro de pessoal da Administracao 

Direta do Poder Executivo do Municipio de Anchieta. 

SE<;AO I 

DA FINALIDADE 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

CAPiTULO I 

Dispde sobre os procedimentos para a localizacao e a 

movimentacao interna dos servidores do Quadro de 

Pessoa) da Administracao Direta do Poder Executivo do 

Municipio de Anchieta. 

Unidade Responsavel: Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos 

Ato de aprovacao: Decreto n° 5.834/2018 

Aprovado em: 21/09/2018 

Versao: 01 

INSTRU<;AO NORMATIV A SRH N° 10/2018 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 
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III. Exercicio das atribuicoes: e o local onde o servidor exerce suas atribuicoes, vinculado 

a uma Chefia imediata, no ambito de uma Unidade Organizacional onde o servidor se 

encontra lotado; 

IV. Localizacao: e o ato mediante o qual o servidor passa a exercer suas atividades em outra 

Unidade Organizacional, sediado em localidade diferente ou nao da anterior dentro da 

I. Unidade Organizacional: Secretaria Municipal, Gerencia Municipal de Seguranca e 

Gerencia Estrategica de Cultura. 

II. Servidor publico: pessoa legalmente investida em cargo publico, efetivo ou de 

cornissao. 

Art. 5°- Para os efeitos desta Instrucao Normativa, consideram-se: 

SE<;AO III 

DOS CONCEITOS 

Art.4°. A localizacao e a movimentacao interna de servidores, dar-se-a ap6s procedimentos 

especificos, observados os requisitos, condicoes e criterios estabelecidos nesta Instrucao 

Normativa. 

Art.3°. Subrnetem-se as normas desta Instrucao Normativa os servidores publicos ocupantes de 

cargos na Adrninistracao Direta do Poder Executivo do Municipio de Anchieta. 

Art. 2°. A presente instrucao abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional da 

Administracao Direta do Poder Executivo do Municipio de Anchieta. 

SE<;AO II 

DA ABRANGENCIA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Lei Organica do Municipio de Anchieta n°1/l 990; II. 

I. Constituicao Federal de 1988; 

Art. 6° A presente Instrucao Normativa tern como base legal as seguintes legislacoes: 

SE~AOIV 

DA BASE LEGAL 

Adrninistracao Municipal. Quando o servidor passar a exercer suas atribuicoes em outra 

Unidade Organizacional esse deslocamento sera denominado localizacao. Quando o 

deslocamento se der dentro de uma mesma Unidade Organizacional o mesmo sera 

tratado como movimentacao interna. 

V. A localizacao pod era ser: 

a. Localizacao de oficio: alteracao de lotacao do servidor com mudanca de Secretaria 

Municipal, exclusivamente no interesse da Adrninistracao Municipal; 

b. Localizacao a pedido, a criterio da Administracao: alteracao de lotacao do 

servidor, com mudanca de Secretaria Municipal, por sua iniciativa, subordinada ao 

interesse da Adrninistracao Municipal; 

VI. Movimentacao interna: ea mudanca de localizacao de exercicio do servidor dentro da 

mesma Secretaria Municipal. A movimentacao interna podera ocorrer: 

VII. Movimentacao interna de oficio: Quando ocorrer por iniciativa do Secretario da pasta 

em que estiver lotado ou do Gerente a que o servidor estiver subordinado. 

VIII. Movimentaeao interna a pedido: sera de iniciativa do servidor, e ficara condicionada 

a autorizacao da chefia imediata de origem e da de destino, e do dirigente maxima da 

unidade de lotacao. 

IX. Perrnuta: modalidade de localizacao que sera feita, sempre que possivel, entre 

servidores ocupantes de igual cargo e processada mediante pedido reciproco dos 

interessados. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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I. Atender as solicitacoes da Secretaria Municipal da Adrninistracao e Recursos Humanos por 

ocasiao das alteracoes na instrucao normativa, quanta ao fomecimento de informacoes ea 

participacao no processo de elaboracao; 

II. Alertar a Unidade responsavel sobre alteracoes que se fizerem necessarias nas rotinas de 

trabalho, objetivando a sua otimizacao, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 

procedimentos de controle e o aumento da eficiencia operacional; 

Art. 8°. Sao responsabilidades das Unidades Executoras: 

I. Promover discussoes tecnicas com as unidades executoras e com a Controladoria Geral, 

para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle, objetos da instrucao normativa a ser elaborada; 

II. Obter a aprovacao da instrucao normativa, ap6s submete-la a apreciacao da 

Controladoria Geral, e promover a sua divulgacao e implementacao; 

III. Manter atualizada, orientar as areas executoras e supervisionar a aplicacao da instrucao 

normativa. 

Art. 7°. Sao responsabilidades cla Secretaria Municipal da Administracao e Recursos 

Humanos - Secretaria Responsavel pela Instrucao Normativa: 

CAPITULO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

IV. Lei n°568, de 07/10/2009 - Estrutura Administrativa 

V. Demais legislacoes pertinentes. 

III. Lei Complementar n° 27/2012- Estatuto dos Servidores Publicos do Municfpio de 

Anchieta; 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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I. Necessidade de pessoal; 

II. Criacao ou extincao de unidades organizacionais; 

Art. 10. A localizacao de oficio ocorrera nas seguintes hip6teses: 

SE<;AO I 

DA LOCALIZA(:AO 

SUBSE(:AO I 

DE OFICIO 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPITULO III 

I. Prestar apoio tecnico na fase de elaboracao das instrucces normativas e em suas 

atualizacoes, em especial no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle 

e respectivos procedimentos de controle; 

II. Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficacia dos procedimentos de 

controle inerentes a instrucao normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

forrnatacao de novas instrucoes normativas; 

III. Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou 

em base de dados, de forma que contenha sempre a versao de cada Instrucao Normativa. 

Art. 9°. Sao responsabilidades da Unidade Central de Controle Inferno: 

III. Manter a instrucao normativa a disposicao de todos os servidores da unidade, velando pelo 

seu fie! cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto a 
padronizacao dos procedimentos na geracao de documentos, dados e informacoes. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Paragrafo unico. Ap6s a providencia do caput deste artigo, o dirigente maxima da Unidade 

Organizacional encarninhara o processo a Secretaria Municipal de Administracao e Recurses 

Humanos para analise e providencias pertinentes a finalizacao da localizacao, 

Art. 16. Cumprido o disposto no art. 15, o processo sera encaminhado a outra Secretaria 

Municipal envolvida na rernocao, para preenchimento dos campos do formulario com as 

devidas inforrnacoes e para manifestacao, se for o case. 

Paragrafo unico. Na hip6tese do requerimento nao atender ao disposto nesta Instrucao 

Normativa, o processo sera devolvido a unidade interessada para adequacao. 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administracao e Recurses Humanos analisara o pedido de 

localizacao tendo em vista o regular preenchimento do formulario, a existencia de motivacao 

suficiente. 

Art. 14. Instaurado o processo e preenchido o forrnulario, a unidade instauradora encaminha- 

lo-a a Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos para emissao de declaracao 

funcional do servidor. 

Art. 13. A instauracao do processo de localizacao de oficio de servidor compete a Unidade 

Organizacional interessada na remocao, e contera requerimento de remocao devidamente 

preenchido (Anexo I). 

Paragrafo unico. A localizacao de oficio de servidor independe de sua concordancia. 

Art. 12. A solicitacao de localizacao de oficio, iniciada pela autoridade mencionada no art. 11, 

devera canter motivacao a respeito de sua necessidade. 

Art. 11. A localizacao de oficio somente podera ser proposta pelo Dirigente Maximo da 

Unidade Organizacional. 

III. Demais situacoes que a Adrninistracao considerar necessarias, presente a motivacao 

circunstanciada. 
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§ 2° Adquirida a estabilidade do servidor de que trata o § 1 °, a localizacao a pedido, com 

mudanca de Unidade Organizacional, devera cumprir os requisitos de que tratam os incisos I e 

II deste artigo. 

§1 ° Na hip6tese de servidor recem-empossado em cargo de provimento efetivo, nae sera 

deferida localizacao a pedido, com a mudanca de sede do exercicio, durante todo o perfodo de 

estagio probat6rio, de que trata o artigo 34 da Lei Complementar n°027/2012. 

I. Tempo minima de 12 (doze) meses de efetivo exercicio na Administracao Municipal; 

II. Tempo minima 12 (doze) meses de efetivo exercicio na atual unidade. 

Art. 20. A localizacao a pedido somente sera deferida se preenchidos os seguintes requisitos, 

cumulativamente: 

Paragrafo unico. 0 pedido de localizacao sera analisado de forme fundamentada, no prazo de 

ate 1 O(dez) dias, prorrogaveis por igual periodo. 

Art. 19. Compete ao dirigente maxima da Unidade Organizacional onde o servidor estiver 

lotado autorizar a localizacao a pedido. 

Art. 18. A localizacao a pedido sera de iniciativa do servidor, e devera ser devidamente 

j ustificada. 

SUBSE<;AO II 

DA LOCALIZA(;AO A PEDIDO, A CRITERIO DA ADMINISTRA(;AO 

Art. 17. A Localizacao de oficio sera deferida mediante emissao de ordem de service, assinada 

pelo Secretario de Adrninistracao e Recursos Humanos. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Art. 26. A Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos analisara o pedido de 

localizacao tendo em vista o regular preenchimento do forrnulario, a indicacao de rnotivacao 

pelo servidor ea conveniencia e oportunidade da localizacao. 

Art. 25. Caso haja concordancia, e ap6s o devido preenchimento do forrnulario, o processo sera 

encaminhado para a Gerencia de Recurses Humanos para ernissao de declaracao funcional do 

interessado, informando se foram cumpridos os requisites dispostos no artigo 20. 

Paragrafo unico. Se o Dirigente Maximo da Unidade Organizacional ou a Chefia Imediata, 

nae concordarem com a rernocao, preencherao o forrnulario no campo pr6prio, com a 

motivacao para o indeferimento do pedido, e enviarao o processo a Secretaria Municipal de 

Adrninistracao e Recurses Humanos para dar ciencia ao servidor interessado e para registro e 

posterior arquivamento. 

Art. 24. 0 formulario de localizacao devera conter parecer da Chefia Imediata devidamente 

assinado e manifestacao do dirigente maximo da Unidade Organizacional a que estiver 

subordinado. 

Paragrafo unico. 0 servidor devera indicar, no formulario, os motives para a localizacao a 

pedido. 

Art. 23. A instauracao do processo de localizacao a pedido, a criteria da Adrninistracao, 

competira ao servidor interessado, e contera requerimento de localizacao devidamente 

preenchido (Anexo II) desta Instrucao Normativa. 

Art. 22. E vedada a localizacao a pedido, do servidor que nao cumprir os requisites previstos 

no artigo 20. 

Art. 21. Observada a autorizacao de que trata o art. 19, compete ao Secretario Municipal de 

Adrninistracao e Recurses Humanos o deferimento da localizacao a pedido que sera 

formalizada atraves da ordem de service. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Publicada em c2~ /G9 /JD~g 
Nos termos do art. 82 da 
lei Orpanica Municipal'' 

Art. 31. Sua forrnalizacao sera feita pelo servidor e contera o respectivo forrnulario 

devidamente preenchido pelo servidor (Anexo III), parecer da Chefia Imediata e manifestacao 

do dirigente maxima da Unidade Organizacional, com indicacao da motivacao do interessado. 

Paragrafo unico. A solicitacao de movimentacao interna a pedido necessita da exposicao de 

motivos. 

Art. 30. A movimentacao interna, a pedido, sera de iniciativa do servidor, e ficara 

condicionada a autorizacao da chefia imediata de origem e da de destino, e do dirigente maxima 

da Unidade Organizacional. 

SE<;AO II 

DA MOVIMENT A<;AO INTERN A 

SUBSE<;AO I 

A PEDIDO 

Art. 29. A Localizacao a pedido, a criteria da Administracao, sera deferida mediante ernissao 

de ordem de service, assinada pelo Secretario de Adrninistracao e Recursos 1-Iumanos. 

Paragrafo unico. Ap6s a providencia do caput deste artigo, a Unidade Organizacional de 

destine do servidor encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Adrninistracao e 

Recursos Humanos para analise e providencias pertinentes a finalizacao da localizacao. 

Art. 28. Cumprido o disposto nesta secao, o processo sera encaminhado a unidade para a qua! 

o servidor deseja ser removido, para preenchimento dos campos do formulario com as devidas 

inforrnacoes e para manifestacao, se for o caso. 

Art. 27. Na hip6tese do requerimento ou a instrucao dos autos nao atenderem ao disposto nesta 

Instrucao, o processo sera devolvido ao servidor para adequacao as suas normas. 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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I. Concordancia das chefias imediatas e dos dirigentes maximos das unidades 

organizacionais em que se encontrem lotados os servidores; 

Art. 36. A localizacao por meio de permuta observara os seguintes requisitos: 

DA PERMUTA 

SE(;AO Ill 

Art. 35. 0 ato de rnovimentacao interna dispensa a formalizacao atraves da ordem de service. 

Paragrafo unico. Se ficar constatado que a forrnalizacao da movimentacao nao atende ao 

disposto nesta Instrucao, o processo sera devolvido para adequacao, 

Art. 34. Formalizada a movimentacao interna, seja de oficio ou a pedido, sera dada ciencia a 
Gerencia de Recursos 1-Iumanos a que estiver vinculado o servidor para os registros necessaries. 

Cabera a Gerencia de Recursos Humanos informar o servidor da sua rnovimentacao. 

Art. 33. A movimentacao interna, de oficio, sera formalizada atraves de memoranda interno 

assinado pela Chefia Imediata a que o servidor estiver subordinado acompanhado do forrnulario 

constante do anexo IV. 0 formulario de movimentacao interna, de oficio, sera preenchido pela 

chefia imediata e pelo dirigente maxima da unidade organizacional. 

Paragrafo unico. A solicitacao de movimentacao de oficio contera motivacao para o ato. 

Art. 32. A movimentacao interna, de oficio, ocorrera por necessidade de pessoal, extincao ou 

criacao de unidades ou outras situacoes que Adrninistracao considerar necessarias. 

SUBSE<;AO II 

DE OFiCIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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Art. 39. 0 servidor que nao se apresentar para o exercfcio de suas atividades na localidade para 

onde foi localizado ou movimentado, sem justificativa fundamentada, sujeitar-se-a as 

penalidades previstas em lei. 

Art. 38. 0 servidor nao podera ser localizado em Unidade Organizacional, diversa da sua atual 

localizacao antes de autorizacao oficial da Secretaria Municipal de Administracao e Recurses 

Hurnanos, e da emissao de ordem de service, e em caso de movimentacao interna, ap6s 

aprovacao do dirigente rnaximo da Unidade Organizacional e da Chefia Imediata em que o 

servidor estiver lotado. 

CAPITULO IV 

DAS DISPOSI(OES FINAIS 

Art. 37. A movirnentacao interna por meio de permuta observara os requisites mencionados no 

art. 36, salvo o disposto em seu inciso III. 

§ 3° A permuta, com ou sem mudanca de Secretaria Municipal, Gerencia Municipal de 

Seguranca ou Gerencia Estrategica de Cultura, obedecera aos requisites previstos no art. 20. 

§ 2° A permuta sera instruida em processo unico. 

§ 1 ° A localizacao na forma de permuta sera de iniciativa dos servidores interessados, com 

anuencia da Chefia Imediata a que estiver subordinado e do Titular da Unidade. 

meses. 

II. Ocorrencia entre servidores ocupantes de cargos de igual natureza; 

III. Envolvimento de pelo menos duas ou mais unidades organizacionais; 

IV. Nao ter sido o servidor localizado ou movimentado internamente nos ultirnos 12 (doze) 
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SANDRO D~ ALPHOIM 
Secretario Municipal de Administracao e Recursos Humanos 

Portaria n° 002/2017 

Prefeito Municipal de Anchieta/ES 

/'! 

Anchieta, 21 de setembro de 2018. 

Art. 42. Esta Instrucao Normativa entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 41. Os casos omissos serao submetidos a deliberacao do Secretario Municipal da 

Adrninistracao e Recursos Humanos. 

Art. 40. Os servidores nomeados para ocupacao de cargo comissionado em Secretaria distinta 

da localizacao de exercicio do cargo efetivo, quando exonerados do cargo em cornissao, 

retornarao imediatamente a localizacao de exercicio do cargo efetivo. 
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I- Identificacao do(a) servidor(a) 

Nome: 

Cargo: Matricula: 

Unidade Organizacional (de origem): 

Unidade Organizacional(de destino): 

. 
Telefone: 

E-mail: 

O servidor exerce cargo em comissao? ( )sim ( ) nao 

2- Justificativa: 

3- Dirigente Maximo da Unidade 4- Dirigente Maximo da Unidade 
Organizacional onde o servidor se encontra Organizacional para o qua! o servidor 
lotado( origem): sera localizado (Destino): 

( ) Concordo com a localizacao de Oficio ( ) Solicito a localizacao de Oficio 

( ) Nao concordo 

Assinatura, carimbo e data Assinatura, carimbo e data 

ANEXO I( REOUERIMENTO - LOCALIZACAO DE OFiCIO) 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
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J-Ldentiflcacao do(a) servidor(a) 

Nome: 

Cargo: Matricula: 

Unidade Organizacional de origem: 

Unidade Organizacional de destino: 

Telefone: 

E-mail: 

O servidor exerce cargo em cornissao? ( )sim ( ) nao 

2-Localiza~ao 

( ) Localizacao a pedido, a criteria da ( ) Permuta 

Adrninistracao 

3-Exposi~ao de motivos do servidor: 

Assinatura, carimbo e data 

ANEXO II (REOUERIMENTO - LOCALIZACAO A PEDIDO) 
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Assinatura, carimbo e data Assinatura, carimbo e data 

( ) Nao concordo 

( ) Concordo com a localizacao 

( ) Nao autorizo 

( ) Autorizo a localizacao 

5- Dirigente Maximo Unidade 6- Dirigente Maximo da Unidade 
Organizacional onde o servidor se encontra Organizacional para o qual o servidor 
lotado(origem): sera localizado (Destina): 

Assinatura, carimbo e data 

4-Parecer da Chefia Imediata: 
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J-Identtflcacao do(a) servidor(a) 

Nome: 

Cargo: Matricula: 

Chefia Imediata de Origem: 

Chefia Imediata de Destino: 

Telefone: 

E-mail: 

O servidor exerce cargo em cornissao? ( )sim ( ) nao 

2-MOVIMENT A(:AO INTERN A 

( ) Movimentacao a pedido, a criteria ( ) Permuta 

da Administracao 

3-Exposii;ao de motivos do servidor: 

Assinatura, carimbo e data 

ANEXO III {REQUERIMENTO - MOVIMENT ACAO INTERN A A PE DIDO) 
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Nos termos do art. 82 da 
i --~i Orqanic~ ~~nnicip~,,· 

Assinatura, carimbo e data 

( ) Nao autorizo a movirnentacao 

( ) Autorizo a movimentacao 

5-Dirigente Maximo da Unidade Organizacional 

Assinatura, carimbo e data 

4-Parecer da Chefia Imediata: 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 



"Pubtlcada em 2Z 109 /{)S)~i 
Nos termos do art. 82 da 

.... i O~anica Municipal'· 

J-Jdentiflcacao do(a) servidor(a) 

Nome: 

Cargo: Matrfcula: 

Chefia Imediata de Origem: 

Chefia Imediata de Destine: 
' 

Telefone: 

E-mail: 

O servidor exerce cargo em cornissao? ( )sim ( ) nae 

2-Justificativa 

3-Dirigente Maximo da Unidade Organizacional 

( ) Concorde com a movimentacao de oficio 

( ) Nao concordo com a movimentacao de oficio 

Assinatura, carimbo e data 

ANEXO IV {REOUERIMENTO - MOVIMENT ACAO INTERN A DE OFICIO) 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/0001-58 


