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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos, no âmbito da Prefeitura Municipal de Serra referente ao pagamento aos 
servidores deste município.     

 

2. Abrangência: 
Aplica-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município da Serra. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 
Lei 2360/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra.     

 
4. Conceitos: 
Recebimento de remuneração após apontamento e apuração de freqüência e lançamento de documento e/ou processo. 
SEAD – Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

DRH – Departamento de Recursos Humanos; 

DP – Divisão de Pagamento.  

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete ao SEAD/DRH/DP Verificar as frequências encaminhadas pelas Secretarias; 
Registrar em sistema os apontamentos de faltas, adicionais, horas-extras autorizadas, extensão de carga horária.  

 

6. Procedimentos: 
 
6.1 – Secretaria de Origem 
6.1.1 – Secretário(a) da pasta elabora o relatório da frequência apurada no mês anterior até o dia 10 do  mês corrente; 
6.1.2 – Encaminha este relatório à Divisão de Pagamento - SEAD/DRH/DP. 
 
6.2 – Divisão de Pagamento - SEAD/DRH/DP 
6.2.1 – Recebe o relatório; 
6.2.2 – Identifica os dias totais de frequência encaminhada; 
6.2.3 – Confronta, quando houver, com as licenças médicas remuneradas, férias ou outros afastamentos legais; 
6.2.4 – Realiza todos os lançamentos no sistema; 
6.2.5 – O relatório é arquivado no setor.   



                                                                                                                                    
 

7. Considerações Finais: 
 
7.1 – Cada processo e/ou documento que interfere no pagamento do servidor deve ser entregue na Divisão de 
Pagamento até o dia 10 do mês corrente, afim de que a Divisão tenha prazo para realizar os lançamentos, conferir-los e 
sanar possíveis pendências; 
 
7.2 – Excepcionalmente no mês de Dezembro de cada ano, a freqüência de novembro deve ser entregue antes do dia 
10, para que possamos realizar o pagamento do 13º salário, uma vez que este é processado primeiro que a folha de 
dezembro; 
 
7.3 – Ressaltamos que os processos que necessitam ser instruídos e que chegam na folha de pagamento após o dia 10 
de cada mês somente serão analisados após o fechamento da folha, uma vez que priorizas-se a confecção de folha de 
pagamento;  

 

7.4 – Após o término da folha, realizamos a anotação dos processos pagos, em especial de processos de direitos 
adquiridos, assiduidade, progressão, elevação de nível, concessão de insalubridade, pagamento de comissões, 
diferenças salariais, pensões alimentícias, descontos na remuneração, abono de permanência,  entre outras anotações, 
afim de que tais informações e pagamentos fiquem registrados na ficha financeira e funcional do servidor, podendo a 
informação ser consultada de forma rápida e com menor burocracia.   

 

7.5 – Esta Norma de Procedimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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