
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Capacitação Práticas de RH

DIRETORIA DE PESSOAL

Composto pela Gerência Administrativa de Pessoal, Gerência de Folha de Pagamento e Gerência

de Controle de Frequência.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE PESSOAL

Responsabilidades Básicas: Todos os registros funcionais posteriores ao ingresso do servidor,

exceto os relacionados a saúde do servidor.

O que deve ser pedido diretamente na Diretoria de Pessoal?

•Atestado funcional;

•Averbação de Tempo de Contribuição e Declaração referente as averbações;

•Exoneração ou Rescisão de Contrato;

•Auxílio-funeral e Exclusão por Falecimento.

O que ocorre de forma automática?

•Avanços e Gratificações (15 e 25 anos);

•Declara Servidor Estável.

Os demais requerimentos devem ser protocolados no Departamento Pessoal onde o servidor está

lotado, por exemplo:

•Altera nome;

•Auxílio-creche;

•Auxílio-natalidade;

•Férias;

•Gratificação de Incentivo à Qualificação;

•Incorporações;

•Insalubridade e Periculosidade;

•Licença Gala;

•Licença Luto;

•Licença-prêmio Gozo, Compensada e Convertida para avanços e gratificações;

•Licença Servidor Estudante;

•Prorrogação da Licença-maternidade, etc.

Os requerimentos de Adicional Noturno, Serviço Extraordinário/Ampliação de Jornada, Sobreaviso,

Função  Gratificada  e  Substituição  de  Função  Gratificada,  devem  ser  protocolados  nos  DP´s  das

Secretarias, o requerente é a própria Secretaria e não o servidor.

ATUALIZAÇÕES RECENTES

Alteração de nome
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O processo deve ser instruído com cópia da certidão de nascimento ou casamento e comprovante

de situação cadastral no CPF (disponível no site da Receita Federal).

Desligamentos

Estatutários: O processo deve ser instruído com exame médico demissional, confissão de dívida do

IPAM e certidão negativa de sindicância.

Contrato  Emergencial:  O  processo  deve  ser  instruído  com  exame  médico  demissional,

comunicação de desligamento e certidão negativa de sindicância.

Celetista: O processo deve ser instruído com exame médico demissional e certidão negativa de

sindicância. O servidor deve entregar a CTPS no dia do protocolo.

A certidão negativa de sindicância deve ser retirada na Corregedoria-Geral do Município, junto à

Procuradoria-Geral  do Município,  será emitida na hora  e  terá  validade apenas para  o  dia  em que foi

emitida.

Dependentes Para Fins de Imposto de Renda

Para  cadastramento  de  dependentes  para  fins  de  imposto  de  renda,  tornamos  obrigatória  a

informação do nº do CPF. Esta é uma exigência do E-social que passa a vigorar em 2019.

PRINCIPAIS LICENÇAS

Licença-maternidade e adotante

Art. 201 e 203 a 206 – licença de 120 dias devendo ser encaminhado atestado médico na Biometria

Médica. Para a prorrogação, por mais 60 dias, a servidora deverá protocolar o requerimento até o final do

segundo mês da licença-maternidade, junto ao departamento de pessoal da Secretaria. Durante a referida

licença a servidora receberá Salário Maternidade (o salário pago é integral).

Para a servidora adotante, a concessão de licença será feita através de processo administrativo,

onde deverá constar cópia do termo de guarda para adoção ou certidão de nascimento,  sendo que a

licença será de:

120 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade e prorrogação por mais 60 dias;

60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos e prorrogação por mais 30 dias;

30 dias, se a criança tiver entre 4 e 8 anos e prorrogação por mais 15 dias.

A servidora adotante também deverá protocolar requerimento para a prorrogação da licença-

maternidade.

Licença-paternidade

A licença é concedida ao pai servidor em razão do nascimento do filho ou adoção. A licença poderá

totalizar 20 dias (05 dias de licença-paternidade + 15 dias de prorrogação). A data inicial da licença será a

contar da data do nascimento do filho ou da data do termo de guarda para fins de adoção.

Atenção  ao  prazo  para  pedido  da  prorrogação  da  Licença-paternidade: o  texto  da  lei

estabelece o prazo de dois dias úteis, após nascimento do filho, ou da efetivação da adoção, para que
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seja protocolado o requerimento pelo servidor interessado. O protocolo é feito no Departamento Pessoal da

sua Secretaria com cópia da certidão de nascimento ou termo de guarda para fins de adoção.

Licença Gala

Para os servidores estatutários, será concedido até oito (08) dias de licença, em razão de seu

casamento. Para os celetistas, será concedido até três (03) dias. O processo deve ser instruído com cópia

da certidão de casamento. Informar no processo o período solicitado, lembrando que a data inicial deve ser

a data da celebração da cerimônia civil ou religiosa com efeito civil.

Licença Luto

Será  concedida  licença  luto  por  motivo  de  falecimento  de  familiar,  conforme tabela  abaixo.  O

processo deve ser instruído com cópia da certidão de óbito e comprovante de parentesco. Informar no

processo o período solicitado. A data inicial tem que ser a data do óbito ou na hipótese do óbito ter ocorrido

após as 18horas,  a  licença pode iniciar  a contar  do dia  seguinte.  Se o servidor  for  detentor  de duas

matrículas, informar no processo.

Regime 8 dias 2 dias

Estatutário, 

CLT Estável e 

Contratos

Emergenciais

Cônjuge, pais, filhos, enteados, menores

sob guarda ou tutela e irmãos, avós e

netos

Tios(as)  consanguíneos,

padrasto/madrasta,  cunhados(as),

genro/nora,  sogros  e  sobrinhos

consanguíneos

CLT Não Estável

-X-

Cônjuge,  irmãos,  ascendentes,

descendentes,  desde  que  seja  em

linha reta.

Licença Servidor Estudante

Os  servidores  estudantes  matriculados  em  curso  regular,  poderão  requerer  licença  servidor

estudante com compensação de horários. Instruir o processo com comprovante de matrícula atualizado e

assinatura do Secretário titular da pasta.

Licença-prêmio compensada

Será concedido um (01) mês de licença-prêmio compensada, por ano, por servidor que requerer tal

solicitação.  Os  protocolos  efetuados  até  o  dia  10  de  cada  mês,  concorrem para  pagamento  no  mês

seguinte. Os critérios para pagamento são: 

1º) para servidores que nunca receberam a licença; 

2º) para quem tiver o quinquênio mais antigo; e demais critérios previstos na legislação em vigor.

Aos servidores que se aposentarem, será concedida licença-prêmio compensada referente aos

meses não usufruídos do último período aquisitivo, na folha de pagamento de desligamento.
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Foi  disponibilizada  a  lista  de  classificação  dos  pedidos  de  licença-prêmio  compensada  aos

Departamentos de Pessoal das Secretarias. Salientamos que a classificação contida na lista é meramente

informativa, a efetiva contemplação acontecerá somente após a conferência dos processos.

TABELA DE PROTELAÇÕES/PERDA LICENÇA-PRÊMIO

TIPO PROTELA PERDE

Licença tratamento de saúde + de 90 dias -x-

Licença pessoa da família Até 45 dias + de 45 dias

Falta Injustificada Até 5 dias + de 5 dias

Multa/Suspensão/Reclusão -x- Sim,  e  começa  novo

quinquênio

LTI – Interesses particulares Interrompe e começa novo quinquênio.

LAC – Acompanhar Cônjuge Interrompe e começa novo período, se a LAC for > 45 dias.

ATENÇÃO AOS PRAZOS

Férias

O pedido de férias deverá ser protocolado pela Secretaria onde o servidor estiver lotado até o

último dia útil do mês anterior ao pagamento, por exemplo, pedido de férias para o mês de julho, deve ser

protocolado até o dia 31 de maio. Excepcionalmente para os meses de Janeiro e Fevereiro, os prazos para

pedido  de  férias  são  diferenciados.  Os  mesmos  são  informados  anualmente  com  antecedência  aos

departamentos pessoais. 

Somente depois do primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor direito a férias. É proibido

gozar férias antes do término do período aquisitivo.

É proibido o acúmulo de férias.

Licença-prêmio gozo

O servidor poderá requerer licença-prêmio gozo ou prorrogação da licença, por período nunca

inferior a 30 dias. O prazo para requerer é, no mínimo, 20 dias antes do início da licença. Para uma nova

concessão, deverá transcorrer, no mínimo, 60 dias entre uma licença e outra. Fica vedada a concessão aos

servidores que tenham mais de um período aquisitivo de férias, sem gozo (O. S. nº 02/2018). 

Prorrogação da licença-maternidade

A licença-maternidade poderá ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, a pedido da servidora,

que deverá apresentar requerimento até o final do segundo mês da licença-maternidade.

Prorrogação da licença-paternidade

A lei  estabelece o prazo de  dois dias úteis,  após nascimento do filho,  ou da efetivação da

adoção,  para  que  seja  protocolado  o  requerimento  pelo  servidor  interessado.  O  protocolo  é  feito  no
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Departamento Pessoal da sua Secretaria com cópia da certidão de nascimento ou termo de guarda para

fins de adoção.

GERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Auxílio-Alimentação

Serão  atribuídos  22  auxílios-alimentação  por  mês,  remunerados  em  folha  de  pagamento.  O

servidor custeará 10% do valor do auxílio, mediante desconto em folha. Durante os afastamentos o servidor

não fará jus ao auxílio-alimentação, com exceção das faltas justificadas.

Auxílio-transporte

Os servidores que necessitarem transporte coletivo urbano para o deslocamento de casa para o

trabalho  e  vice-versa,  deverão  solicitar  o  auxílio-transporte  através  de  formulário  específico,  junto  ao

responsável de pessoal de sua secretaria. Para os servidores que solicitarem até o dia 15 do mês, a

SMRHL encaminhará formulário de requerimento para que o servidor retire o cartão Caxias Urbano na

Visate e possa utilizá-lo a partir do dia 1º do mês seguinte ao pedido. Para os servidores que já possuem o

Cartão Caxias Urbano, as compras serão efetuadas nesse cartão.

A emissão do primeiro cartão é gratuita, pela empresa VISATE, e se houver necessidade de 2ª via

haverá um custo equivalente a dez passagens. A despesa com o auxílio-transporte será custeada pelo

empregado na proporção de 4% do seu salário base e complementada pelo Executivo Municipal. O cartão

Caxias Urbano é vinculado ao CPF e ocorrências como perda, extravio ou problemas de leitura deverão ser

tratadas pelo servidor diretamente com a Visate.

Se o servidor tiver uma quantidade de afastamentos igual ou superior a 20 dias, durante o mês,

não será efetuada nova compra de vale-transporte (sendo que essa não recarga, poderá ocorrer  por até

dois meses após retorno). 

Também não haverá recarga quando o servidor possuir saldo suficiente para atender a demanda

de passagens para o mês seguinte, ou seja, se tiver 44 ou 88 passagens disponíveis. E ainda, não será

concedido o auxílio-transporte para os servidores que estão recebendo gratificação de difícil acesso e os

beneficiados pela Lei 5.323, de 13/01/2000, que estende aos professores e funcionários de instituições de

ensino do município a tarifa colegial do transporte coletivo urbano. Nesses casos, não haverá desconto em

folha de pagamento.

Requisição: através de formulário de adesão na Secretaria onde estiver lotado, até o 15 do mês,

para receber os vales a partir do mês seguinte.

Auxílio-creche 

LC 54/97 – é concedido, a título de auxílio-creche, mensalmente, o equivalente a 25% do menor

padrão vigente no Município, por filho de zero a seis anos, assim entendido até o dia anterior àquele em

que a criança complete seis anos, a todos os servidores municipais, inclusive celetistas.
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Para concessão deste auxílio, o servidor deverá apresentar aos responsáveis de pessoal da sua

Secretaria, a certidão do filho e fazer o protocolo da mesma. Sendo o pai e a mãe servidores públicos

municipais, o auxílio-creche será pago a um só dos pais e por filho, após o término da licença-maternidade

ou sua prorrogação.

O  auxílio-creche  não  será  pago  às  servidoras  durante  o  período  de  licença-maternidade  e

prorrogação desta.

Auxílio-natalidade 

Concedido  ao  servidor  pelo  nascimento  de  filho,  o  equivalente  a  50%  do  menor  padrão  de

vencimento do quadro de cargos de provimento efetivo. (Art. 312). Para concessão deste auxílio, o servidor

deverá apresentar aos responsáveis de pessoal da sua Secretaria, a certidão do filho e fazer o protocolo da

mesma.

13º Salário 

A gratificação natalina ou décimo terceiro salário será paga com base na remuneração integral,

vigente no mês de dezembro. Quanto ao serviço extraordinário no 13º salário, o pagamento será efetuado

pela média anual das horas prestadas (Art. 134).

Nos meses de fevereiro  a  novembro o  servidor  poderá solicitar  adiantamento  de 50% do 13º

salário, devendo encaminhar a solicitação, através do responsável de pessoal da Secretaria em que estiver

lotado, antes do dia 10 do mês que quer receber.

Gratificação de Incentivo à Qualificação

Aos  servidores  públicos  municipais  estáveis,  detentores  de  cargo  de  provimento  efetivo,

excetuando-se os cargos de magistérios, que possuírem escolaridade superior à exigida como requisito

para  provimento  do  cargo,  constante  nas  especificações  de  classe  definidas  em lei,  será  concedida

gratificação no percentual de 10% do Padrão 01, instituído pela Lei nº 2.266, de 1975. (Lei Complementar

nº 403, de 27/03/2012, Decreto nº 15.695, de 04/04/2012).

Desconto de Auxílio-alimentação

Férias e  Licença-prêmio  gozo: o pagamento  é  feito  a  menor  no mês em que o servidor  está

afastado. Demais Licenças: ocorre o desconto do auxílio-alimentação na folha de pagamento seguinte ao

mês do afastamento.

Dependentes para fins de Imposto de Renda 

Aqueles  que  possuírem  dependentes  para  fins  de  imposto  de  renda  deverão  cadastrá-los,

mediante o preenchimento de formulário específico, no ato da nomeação ou posteriormente, para o devido

abatimento da base de IR na fonte.

Portal do Servidor: portaldoservidor.caxias.rs.gov.br

Impressão de Contracheque e Fichas Financeiras

Impressão de Comprovante de Rendimentos

Acesso a Tabela Salarial
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Entrega da Declaração de Bens e Rendas

GERÊNCIA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

São de responsabilidade das chefias:

Informações corretas ao RH

A chefia  deve  manter  informações  como  atestados  médicos,  folgas,  dificuldade  de  registro

biométrico e demais informações de ponto atualizadas junto ao DP. Deverá assinar o ponto dos servidores

a ela subordinado de forma a comprovar TODAS as informações ali constantes.

Leis

Deverá ter cópia do Decreto 18.924 com todas as instruções de ponto para passar corretamente as

informações aos servidores a si subordinados.

Horário de trabalho

O cumprimento do horário de trabalho é de responsabilidade das chefias, que deverão observar o

horário de funcionamento de seu setor no momento do escalonamento dos servidores.

Escalas de trabalho

As escalas de  trabalho serão montadas de acordo com o horário  de funcionamento  do setor,

observando  SEMPRE  o  interesse  público  acima  do  particular,  e  a  legislação  em vigor.  Para  horário

diferenciado  é  necessária  autorização  da  SMRHL através  de  formulário  específico.  ATENÇÃO! Para

servidores que possuem escala diferente de segunda a sexta-feira, deverá ser observada a carga horária

mensal a ser cumprida para montagem das escalas.  ESCALAS MONTADAS A MAIOR OU A MENOR

TERÃO IMPACTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Adicional noturno

Servidores  com  adicional  noturno  incorporado DESEMPENHARÃO,  obrigatoriamente, suas

atividades  em  horário  noturno  salvo,  excepcionalmente,  se  o  Município  não  dispuser  de  vagas  em

quantidade suficiente na área de atuação do cargo ou função no horário noturno (desde que as vagas já

tenham sido preenchidas por outros servidores com incorporação), sendo revisto seu horário de trabalho

assim que abrir vaga no turno da noite. Para que seja pago o AN, a escala deverá estar noturna.

Adicional noturno sobre horas extras

Não precisa de convocação, mas só será pago se o servidor tiver convocação de HE e realizá-las

em horário noturno.

Horas extras

Não é direito do servidor, mas NECESSIDADE DO SERVIÇO. A responsabilidade da convocação e

geração de horas extras é da chefia. A chefia será responsabilizada por permitir que os servidores a ela

subordinadas  gerem  HE  desnecessariamente.  A geração  de  horas  extras  depende  de  que  a  escala

contemple o horário feito. A chefia deverá observar o descanso de pelo menos 11 horas entre jornadas e 1

dia de repouso por semana.
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Banco de horas

Não depende de convocação. A responsabilidade da geração é da chefia. Se permitir que o servidor gere

banco de horas deverá permitir que ele as compense, por isso a importância do controle da geração.

Abonos

As chefias não têm autonomia para abonar o ponto dos servidores a ela subordinados, apenas

poderá atestar abonos previstos em lei (FJ, TJE, atestados médicos, entre outros).

Faltas e descontos

O chefe imediato deverá informar ao responsável de pessoal de sua Secretaria, mensalmente por

meio de memorando, a ocorrência de afastamentos injustificados dos servidores, relatando as providências

adotadas, bem como deverá tomar as medidas disciplinares cabíveis para descontos de horas reincidentes.

Atestados médicos: os servidores não poderão ser convocados para serviço extraordinário nos dias

em que tiverem meio dia de licença.

Registros biométricos

A chefia tem de ter conhecimento das dificuldades de registros dos seus servidores. Os registros

biométricos  não  podem  ser  alterados,  pois  são  o  fiel  comprovante  de  trabalho.  Casos  em  que  há

divergência  entre  o  horário  registrado  pelo  servidor  e  o  permitido  pela  chefia  devem ser  apurados e

poderão ser corrigidos mediante ata e documentação comprobatória.

Descanso

A cada 06:36 horas de trabalho é obrigatório o intervalo para alimentação ou repouso por questões

de segurança do trabalho. A chefia será responsabilizada pelo não cumprimento desta prerrogativa por

parte dos servidores a ela subordinados.

Contatos:

Gerência Administrativa de Pessoal: 3218.6000 – Ramal: 6412

Gerência de Folha de Pagamento: 3218.6000 – Ramal: 6148

Gerência de Controle de Frequência: 3218.6000 – Ramal: 6175
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