
CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

INSTRUÇÃO NORMATIVA N" 002/2022

Disciplina os procedimentos a serem adotados

pelo sctor de pessoal c recursos humanos da

Ciamara Municipal de Caldas Novas c dá outras

providencias.

O (iontrolador Interno da Cámara Municipal de (hildas Novas,

Hstado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, c tendo cm vista >

disposto nos artigos 31, 37, 70 c 74, da (ionstituiçào bcdcral c na l.ci

1.�10 de 12 de março de 2003, que instituiu no âmbito

6 rgâ O regulad > 7,

avaliador E fiscalizador da execução orçamentária, financeira, patrimonial,

operacional c gerencial;

Municipal n

municipal o Sistema De Controle Interno como

Considerando a previsão contida na Resolução Normativa n

004/2001, do '19ribunal de Contas dos Municípios do Kstado dc Goiás;

Considerando o disposto na Portaria n" 090/2017, de 20 de fevereiro de

2017, que dispõe sobre a fixaçào dc normas c procedimentos de Controle

Interno, no Ambito do Poder Legislativo de (ialdas Novas;

Considerando a necessidade dc disciplinar os procedimentos internos

relativos aos atos de pessoas, as regras de comportamento dos agentes públicos e

terceirizados, efetivação de direitos e deveres decorrentes da Nonna

Consütucional c da legislação pertinente além dc atender os procedimentos

estabelecidos na Instrução Normativa n° 01

Municípios do Kstado de Goiás. 3

/

5 Tribunal de Contas dos
9

\^-^.^^
\

4
1
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
'Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

C^onsidcraiido as Jxis Municipais n” 3.174/2021 c 3.175/2021, que dispõe

sobre a nào nomeaçào e porventura a exoneraçào de pessoas condenadas, com

trânsito em julgado, aos crimes previstos nas Ixi n

Criança e do Adolescente) e Lei n'

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e Ixi n'

8.069/1990 (Kstatuto da

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Lei n”

13.104/2015 (Ixi do Feminicídio).

RESOLVE:

Estabelecer os procedimentos necessários ao gerenciamento dos

Recursos M Límanos, a respeito das rotinas de trabalho de admissão, exoneração,

cadastro de pessoal, vantagens, promoções, adicionais, dentre outros, a serem

observadas pela Câmara Municipal de Caldas Novas, objetivando a

implementação e padronização de procedimentos do Departamento de Recursos

Humanos.

Art. 1

CAPÍTULO I

Do procedimento de cadastramento de Agentes Públicos

- 4'odos os servidores serão cadastrados cm sistema informatizado de

folha de pagamento, mantendo-se por meio documental, as fichas individuais de

assentamento funcional contendo os documentos exigidos para a posse em

cargo comissionado c/ou cargo efetivo.

Art. 2

pre aaializados registrando-se ̂Art. 3° - Os cadastros deverão ser mantidos se:

alterações funcionais verificadas. Deverãq/ser registradas, dentre outras,

seguintes informações quanto à:

Provimento;1.

64. 3453-1188 I www.camaradecaldas.go.gov.br | contato@camaradecaldas.gc.gov.br
PAÇO LEGISLATIVO MARTINHO PALMERSTON - Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangó I - Caldas Novas-GO CEP 75.680-350



cAmara municipal de
CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

Vacancia;

Movimcntacao;

Contratacao temporaria;

Vcncimcnto c rcmuncracao;

I'crias anuais;

Vantagcns;

Afastamcntos;

Tacencas;

Conccssocs;

Tempo dc scrvico;

Regime disciplinar;

’rreinamento c capacitacao;

Pcticao;

Proccsso administrarivo disciplinar.

III.

TV.

V.

XI.

VI1.

vni.

IX.

X.

XL

XII.

XIII.

XIV.

XV.

SEgAO I

Do procedimento para o ato de Posse - Cargo Efetivo

Para efetivacao da posse e necessario cjue o candidato seja nomeado,

compctindo-lhc o acompanhamento constantc da publicacao do Diario Oficial

Elctronico do Munidpio dc Caldas Novas do Estado dc Goias, acessando o site:

http://dom.caldasnovas.go.gov.br/.

Art. 4'

O nomeado devera apresentar o original e a copia dos seguintesArt. 5

documentos:

I - Documentos pcssoais:

a) Cdrteira de Identidade Cdvil

substituicao ao RG);

sera aceita Cdrteira de Habilitacao()
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b) Comprovantc dc inscricao nos consdhos da catcgoria profissional

(OAB, CREA, CRM, C^RC, dcntrc outros) quando a lei de cria9ao

do cargo exigir habilita9ao especifica;

c) Cadastro dc Pcssoa I'lsica (CPb)

Situacao (Cadastral no (d^P’;

d) Ccrddao dc Nascimcnto (sc soltciro) ou Ccrtidao dc casamcnto (sc for

casado). Sc divorciado ou viiivo, o documciito quc comprovc;

e) Titulo de Fdeitor e Ccrtidao de Quitacao Fdeitoral, emitida pelo site do

'I’ribunal Regional Fdcitoral - 'I’RFL;

f) Ccrtificado dc Reservista ou dc dispensa dc incorporacao, para os

candidatos do sexo masculino, ate 45 anos;

g) Cartao do PIS/PASHP;

II - Comprovantc dc Escolaridadc cxigido para o cargo c area dc atuacao

no qual foi aprovado;

III — Comprovantc dc Endcrcco atualizado;

IV - Ccrtidao de Nascimento dos Filhos, sc tiver;

V - Cartcira dc vacinacao para filhos dc ate 6 anos dc idadc;

VII - () nomcado devera providendar as seguintes ccrtidocs/documcntos

Comprovantc dc Inscricao c dc

(cm original e UMA copia legivel, nao sendo necessaria autcnticacao):

scr emitida pclo site

unidadcs de atendimento da justica

a) Ccrtidao Criminal Flstadual

htlp://w\v\v.tjgo.jus.br ou nas

estadual), caso constc como positiva, devera apresentar ccrtidao

narrativa para exame sc a situacao exposta sc enquadra na vcdacao quc

trata o art. 1° da Lei Municipal iV 1.821/2011;

b) Ccrtidao Criminal Federal (Sccao Judiciaria do F^stado dc Goias) nfscr

emitida pclo site https://sist;cmasn^l.jus.br/ccrtidao/#/solicitacao

two da [ustica Federal, caso^^^ste como

:ar ccrtidao narrativa para exame sc a situacao

nas unidades de atendime

positiva, devera apresa
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cxposta sc cnquadra na vcdacao quc trata o art. 1" da l.ci Municipal

1.821/2011;

c) Ccrtidao (dvel Rstadual a ser expedida pela Jusdca F.stadual pode ser

cmitida pclo site http://www.tjgo.jus.br ou nas unidades dc

aicndimcnto da [ustiqa Fstadual, caso constc como posiriva, devera

apresentar ccrtidao narrativa para exame sc a situacao cxposta sc

cnquadra na vcdacao quc trata o art. 1" da Lei Municipal n'^

1.821/2011;

n

d) Ccrtidao Civcl Federal a ser expedida pela Justica Federal (Sccao

Goias) cmitida pclopodedcJudiciaria

htq-)s://sistemas.trfl.jus.br/certidao/#/solicitacao ou nas unidades de

atendimento da Justica Federal, caso constc como positiva, devera

siteser

apresentar ccrtidao narrativa para exame sc a situacao cxposta sc

da Lei Municipal iCcnquadra na vcdacao quc trata o art. 1

1.821/2011;

e) (iertidao negativa de debitos estaduais a ser  a emitida pclo site

http://www.sefax.go.gov.br ou nas unidades de atendimento da

Sccrctaria dc Lstado da Fazenda;

f) Ccrtidao negativa de debitos municipais a ser emitida pelo site

http://186.224.238.226:8080/sig/app.html#/ser\hcosonline/dcbito-

contiibuintc ou nas unidades dc atendimento da Prefeitura dc (>aldas

Novas.

§G. Alcm dos documentos clcncados no destc artigo, deverao ser junta(Jos

dossies dos Agentes Publicos de cargo efetivo os originais dos seguinW

documentos, conforme ANEXO I:

1-01 (uma) fotografia 3x4;

IT — Declaracao de que nao acum^

aos

?Ccargo publico, conforme ANEXO

III;
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TTI - Dcckracao dc bens c valorcs que constirucm sen patrimonio c de

sens dcpcndcntcs, conformc ANEXO V;

IV — Declaracao de Ficha Timpa, conforme ANEXO VI;

V - Declaracao dc nao enquadramento nas Lcis Municipals n" 3.174/2021

c 3.175/2021, conformc ANEXO VII;

- Hxamc medico Admissional que o torna apto para  o cxcrcicio da

funcao pubHca.

§2°. Apos a apresentacao de toda documentacao, citada no f^///deste artigo e no

§1", devera ser o processo de conrratacao ao Controlc Interno desta Casa de Leis

para cmissao dc parcccr.

§3°. Caso haja necessidade, o Controlador Interno podera enviar o processo de

contratacao a Procuradoria Jundica desta Casa para cmissao dc parcccr no praxo

dc ate 48hrs (quarenta c oito boras).

§4°. Sendo o parcccr do Controlc Interno favoravcl, devera dar posse ao cargo

publico efelivo.

SEQAO II

Do procedimento para o ato dc Posse - Cargo cm Comissao

Para cfctivacao da posse c ncccssario que seja nomeado, competindo-

Ihc o acompanhamento constantc da pubHca^ao do Diario Oficial Elctronico do

Municipio dc Caldas Novas do Kstado dc Goias, acessando o  site:

http: / / dom.caldasnovas.go.gov.br/.

Art. 6

a copia dos seguinO nomeado devera apresentar o originalArt. 1

documentos:

I - Documentos pessoais:
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a) Carteira de Identidade Civil (nào será aceita (Carteira de Habilitação em

substituição ao RG);

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Situação Cadastral no CPF;

c) Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de casamento (se for

casado). Se divorciado ou viúvo, o documento que comprove;

d) litulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo site do

Tribunal Regional Eleitoral - TRE;

e) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, para os

candidatos do sexo masculino, até 45 anos;

f) Cartão do PIS/PASI'IP;

II - Comprovante de Endereço atualizado;

III - Certidão de Nascimento dos l'Ülios, se tiver;

IV - Carteira de vacinação para filhos de ate 6 anos de idade;

VI - O nomeado deverá providenciar as seguintes certidõcs/documentos

Comprovante de Inscrição e de

(em original e UMA cópia legível, não sendo necessária autenticação):

ser emitida pelo sitea) Certidão Criminal Estadual

http://www.tjgo.jus.br, ou nas unidades de atendimento da justiça

estadual), caso conste como positiva, deverá apresentar certidão

narrativa para exame se a situação exposta se enquadra na vedação

que trata o art. E da Lei Municipal n° 1.821/2011;

b) Certidão Criminal Federal (Seção Judiciária do Estado de Goiás) a

ser emitida pelo site htq-)://www.trfl.jus.br, ou nas unidades de

atendimento da Justiça Federal, caso conste como positiva, deverá

se a situação expostaCse

art. 1° da Lei Municipal

apresentar certidão narrativa para exa:

enquadra na vedação que trata

1.821/2011;
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c) Ccrridàü Cível Kstadual a ser expedida pela Justiça Kstadual pode

ser cinitida pcltj site hnp;//www.tjgo.jus.br, ou nas unidades de

atendimento da Justiça Rstadual, caso conste como positiva, deverá

apresentar certidão narrativa para exame se a situação exposta se

enquadra na vedação que trata o art. 1" da Lei Municipal n""

1.821/2011;

d) Certidão Cível 1'cdcral a ser expedida pela Justiça 1'cdcral (Seção

Judiciária de Goiás) pode ser emitida pelo site

htrp://\v\vw.trfl.jus.br, ou nas unidades de atendimento da Justiça

bcdcral, caso conste como positiva, deverá apresentar certidão

narrativa para exame se a situação exposta se enquadra na vedação

que trata o art. L’ da Lei Municipal n‘* 1.821/2011;

§1". Além dos documentos elencados no cap/a deste artigo, deverão ser juntados

dossiês dos Agentes Públicos os originais dos seguintes documentos,

conforme ANEXO II:

1 - 01 (uma) fotografia 3x4;

11 - Declaração de que não acumula cargo público, conforme ANEXO

aos

III;

111 - Declaração de que não possui grau de parentesco com agente político

ou ocupante dc cargo dc chefia, direção ou assessoramento, conforme ANEXO

IV;

IV - Declaração dc bens c valores que constituem seu patrimônio c dc

seus dependentes, conforme ANEXO V;

V -- Declaração de Ficha Limpa, conforme A

Declaração dc não enquadrar

3.174/2021 e 3.175/2021, conforme ANEKO VII;

XO VI;

Leis MunicipaisVI to nas
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VIT - Kxamc medico Admissional que o torna apto para o exercício da

funçào pública.

§2*^. Após a apresentaçào de toda documentação, citada no deste artigo

§1‘\ deverá ser o processo de contratação ao Controle Interno desta Casa de Txis

para emissão de parecer.

§3". Caso haja necessidade, o Controlador Interno poderá enviar

contratação à IVocuradoria Jurídica desta Casa para emissão de parecer no prazo

e no

processo de

de até 48hrs (quarenta e oito horas),

parecer do Controle Interno favorável, poderá dar posse ao cargo§4". Sendo

público cm comissão.

CAPITULO II

Do Concurso Público

Art. - () Edital de C^oncurso Público será:

I - publicado integralmente no site oficial da (úimara Munici]:)al, no sítio

oficial do órgão ou entidade responsável pela realização do concurso púbUco e

no site da instituição que executará o certame, com antecedencia mínima de 30

(trinta) dias do início das inscrições; e

II - divulgado, além dos veículos de publicidades já mencionados, em

jornal de grande circulação c no Diário Oficial do Estado, bem como cm outros

veículos de comunicação que ampliem a publicidade do certame.

Art. 9” - A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser publicada no

"o sítio oficial do órgãosítio oficial da Câmara Municipal de Caldas Novas

cnddadc responsável pela realização do conoáfso público c da instituição q

na forma do disposto no /\rt.4^^.executará o certame, além de ser divuli
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Art. 10 - Devcrao constar do cdital dc abcrtura dc inscri96cs, no minimo, as

scguinlcs informa^ocs:

I - identificacao da insrituicao realixadora do certame e do orgao ou

cnridadc quc o promovc;

II - mcncao ao ato admiiiistrativo quc autorizar  a rcaUzacao do concurso

publico, quando for o caso;

III - numcro dc cargos ou cmprcgos publicos a scrcm providos;

IV - quantitativo dc cargos ou empregos reservados as pessoas com

dcfidcncia c critcrios para sua admissao, cm consonancia com o disposto na

Icgisla^ao pcrtincntc;

V - denominacao do cargo ou emprego publico, a classc de ingresso e a

remuncracao inicial, discriminando-sc as parcclas quc a compocm;

VI - lei dc criacao do cargo, emprego publico ou carreira, c scus

regulamcntos;

VII - dcscricao das atribuicocs do cargo ou emprego publico;

VIII - indica^ao do nivcl de escolaridade cxigido para a posse no cargo ou

emprego;

IX - indicacao prccisa dos locals, hoiirios c procedimentos dc inscricao,

bem como das formalidades para sua confirmacao;

X - valor da taxa dc inscricao c hipotcscs dc iscncao;

XI - oricntacocs para a aprcscntacao do requerimento dc iscncao da taxa

dc inscricao, conformc Icgislacao aplicavcl;

XII - indica^ao da documenta^ao a scr apresentada no ato dc inscricao c

quando da realizacao das provas, bem como do material de uso nao permitido

ncsta fasc;

Xlll - cnunciacao prccisa das discip^as das provas c dos cventuafe^

agrupamentos de provas;

XIY - indicacao das provavcis^atas dc realizacao das provas;
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XV - numcro dc ctapas do concurso publico, com indicacao das

rcspcctivas fascs, scu caratcr climinatorio ou climinatorio c classificatoiio, c

indicativo sobre a existencia e condicoes do curso de formacao, se for o caso;

XVI informa^ao dc c]ue havcra gravacilo cm caso dc prova oral ou

dcfcsa dc memorial;

XVll - cxplicitacao dctalhada da mctodologia para classificacao no

concurso publico;

X\^IT - exigencia, quando cabivel, de exames medicos especificos para a

carreira ou dc exame psicotccnico ou sindicancia da vida pregressa;

XIX - rcgulamcntacao dos mcios dc afcricao do desempenho do

candidate nas provas, obserc^ado o disposto na I>ei n“. 10.741, de 1^ de outubro

dc 2003 (Hsratute do Idoso);

XX - fixa^ao do prazo dc vaUdadc do concurso c da possibiUdadc dc sua

prorrogacao;

XXI - disposi^ocs sobre o proccsso dc claboracao, aprcscntacao,

julgamento, decisao e conhecimento do resultado de recursos;

XXII - Iscncao para PNH’s.

CAPITULO III

Da Nomea^ao

Art. 11 - As nomcacoes dc scrvidorcs para cargo dc provimento efetivo ou cm

comissao sera feita por Portaria do Presidente da Camara Municipal dc CaldajT

Novas, com a sua publicacao no Diario Oficial Rletronico do Munici'pio lie

Caldas Novas/GO.

Art. 12 - y\ nomeacao para carge^^x^m comissao, cujas caracterfsticas sao o

desempenho dc funcocs relatives a dirccao, chcfia  c asscssoramento, ficani
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condicionada à existencia de vaga na Lei Municipal do Plano de Cargos

Remuncracào da Câmara Municipal de Caldas Novas/GO.

Axt. 13 - A nomeação para cargos de provimento efetivo será precedida de

concurso público dc provas, ou de provas e títulos, respeitada a classificação por

cargo e também limitada ao número de vagas previstas na íxi Municipal

Axt. 14 - Para a devida investidura ao cargo público efetivo e comissionado

deverá ser nomeado por Portaria do Poder Legislativo e fimiará o respectivo

termo de posse.

Art. 15 - Ao tomar posse no cargo de provimento efetivo, o servidor entrará em

estágio probatório, sendo que após o lapso temporal de tres anos de efetivo

exercício é assegurada estabilidade mediante avaliação de desempenho conforme

procedimento previsto no arts. 30 e seguintes desta Instrução.

CAPITULO IV

Da Investidura c da Posse

Art. 16 - A investidura do cargo público da Câmara Municipal de Caldas Novas

ocorrera com a posse.

Art. 17 - L competente para dar posse o Presidente da Câmara Municipal aos

ocupantes de cargos em comissão e os de provimento efetivo do Po¿l^

Legislativo Municipal.

‘-se-á pela assinatura do respectivo termo

elo empossado e pelo Chefe de Recursos

Art. 18 - A posse ao cargo efetivo

pela autoridade competente,^
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Humanos, no qual dcvcráo constar as atribuições, as responsabilidades, os

direitos c os deveres inerentes ao cargo público  a ser ocupado, que nào podcrào

ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, mas ressalvados os atos de

ofício previstos em lei.

§1" - � posse ocorrerá no praxo de até 30 (trinta) dias, contados da publicaçào

da Portaria de nomeação no Diário Oficial Idctrõnico do Município de (baldas

requerimento do

devidamente

Novas/CíO, e prorrogável por mais 15 (quinze) dias,

interessado ou no interesse da Administração, desde que

justificado.

Na hipótese de se tratar de ser\ddor público, o prazo de que trata o caput

pode ser prorrogado para ter início após o termino dos seguintes eventos:

licença para tratamento de saúde;

11 - licença-maternidade;

111 - licença - paternidade;

IV - licença para o serviço militar;

V - licença por motivo de doença em pessoa da famíha;

�^1 - férias.

§2'

I

Art. 19 4 � posse ao cargo cm comissão dar-se-á pela assinatura do respectivo

termo pela autoridade competente, pelo empossado  e pelo Chefe de Recursos

Humanos, no qual deverão constar as atribuições, as responsabilidades, os

direitos e os deveres inerentes ao cargo público  a ser ocupado, que não podefão

ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, mas ressalvados os atos ^

ofício previstos em lei.
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§1" - � posse ocoiTcrá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicaçào da

Portaria de nomeação no Diário Oficial Dlctrônico do Mmiicípio de Caldas

Novas/GO, o prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da

autoridade competente.

Na hipótese de se tratar de sei^ddor público, o prazo de que trata o caput

pode ser prorrogado para ter início após o termino dos seguintes eventos:

I - licença para tratamento de saúde;

II - licença-maternidadc;

III - licença - paternidade;

I\^ - licença para o ser\iço militar;

V - licença por motivo de doença em pessoa da família;

§2'

Art. 20 - No ato da posse, o servidor apresentará todas as documentações

e '"* desta Instrução Normativa, sob pena de tornar semprevistas no art. 5

efeito o ato de nomeaçáo.

Art. 21 - Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no

prazo previsto nos Arts. 18 e 19.

CAPÍTULO V

Do Exercício

/

Art. 22-0 prazo para o servidor empossado em cargo público entrar 5M

os da data da posse, sob pena deexercício será de ate 30 (trinta) dias, com

exoneração.

í|
64. 3453-1188 I www.camaradecaldas.go.gov.br | contato@camaradecaldas.go.gov.br
PAÇO LEGISLATIVO MARTINHO PALMERSTON - Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangá I - Caldas Novas-GO CEP 75.680-350



CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

Art. 23 - Os prazos dc que tratam o artigo anterior poderào ser prorrogados por

igual período a critério da autoridade competente.

Art. 24 - � autoridade competente do órgào ou entidade para onde for nomeado

ou designado o semdor compete dar-lhe o exercício.

Art. 25 -. O início, a suspensão, a interrupção c  o reinicio do exercício serão

registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo Único. Ao entrar cm exercício, o servidor apresentará ao órgão

competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

Art. 26 - A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no

partir da data dc publicação do ato quenovo posicionamento na carreira

promover o servidor.

CAPÍTULO VI

Da Jornada de Trabalho

Art. 27 - Os servidores públicos do Poder Jxgislativo cumprirão jornada de

trabalho fixada cm Plano dc (Argos, CArreiras c Salários dos Servidores cm razão

das atribuições pertinentes aos respectivos cargos públicos, respeitada a duração

máxima dc 40 (quarenta) horas semanais c 08 (oito) horas diárias.

Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica

carreiras estabelecida cm leis municipais cspecítipíts.

jornada dc trabalho de
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Art. 28-0 ocupantc dc cargo cm comissao ou funcao dc confianca, submctc-sc

a regime dc total dcdicacao ao scr\dco publico, podendo ser convocado sempre

que houver interesse da Administra^ao.

Art. 29 - Idea a cargo do Presidente da (iamara Municipal dispor, atraves dc

Portaria, sobre os liorarios de trabalho de scus scr\ddorcs nos casos dc horarios

difcrcnciados ou cscalas dc trabalho, sempre obcdcccndo a carga horaria maxima

semanal, definida na legislacao vigente.

CAPITULO VII

Do Estagio Probatorio

Art. 30 - O estagio probatorio sc rcfcrc ao pciiodo dos 3 (tres) primeiros anos dc

efetivo cxcrcicio do servidor que ingressou no service publico em cargo de

provimento efetivo, cm virtude dc aprovacao cm concurso publico, c tern por

finalidade a apuracao da aptidao e capacidade do servidor para o desempenho do

conjunto das atribuicoes c responsabilidades do cargo publico.

Art. 31 - (3 procedimento de avaliacao sera denominado “yVvaliacao Especial de

c sera exccutado com o acompanhamento do ser\ddor em todasDesempenho

as suas etapas dc cxccucao. A homologa^ao, pcla CMmissao dc Dcscnvolvimcnt*

huncional, da “Avaliacao P^spccial dc Desempenho”  e condicao obrigatotia pai

acjuisicao dc cstabHidadc no service publico.

s seguintes fatores:§1“. Na avaliacao dc desempenho scrao observados

1 — Assiduidade;

IT - Disciplina;

111 - Capacidade de Iniciativa;
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lY - Produtividadc;

V - Rcsponsabilidadc.

§2". O fator dc assiduidadc cumprc vcrificar sc a assiduidadc c a pontiialidadc do

scrvidor cstao cm nivcis accitavcis, considcrando  o conccito dc scr a qualidadc

daquclc quc, dc acordo com a frcqucncia aplicavcl as suas funcocs, comparccc ao

local ondc dcscmpcnha as auibuicocs incrcntcs ao scu cargo c cumprc os

horarios estabelecidos para o inicio e o rermino da jornada de trabalho.

§3°. A disciplina sc trata da obscr\^ancia a normas dc proccdimcntos c hicrarquia;

trabalhos cm equipe: relacionamento com publico interno e externo, resiliencia e

rcccptmdadc a informa^ocs sobrc o scu dcscmpcnho.

§4'\ O fator dc capacidadc dc iniciativa tcm como objctivo avaliar a qualidadc

daquclc quc, no cxcrcicio do cargo, sc antccipa na proposicao dc idcias c na

realizacao de atividades, predispondo-se a assumir responsabilidades e dcsafios.

§5^^. O fator dc produtividadc c a qualidadc daquclc quc, considcradas as

condicoes de trabalho oferecidas, busca dentre as solugoes possiveis, aquela que

pcrmita atingir os rcsultados ncccssarios a mclhor satis facao do intcrcssc publico

c rcaliza suas funcocs com prcstcza, pcrfcicao c rcndimcnto fundonal.

§6'’. A rcsponsabilidadc c quanto a ctica profission

prazos, zelo pelocumprimento de tarefas

, compromctimcnto, sigiKSJ

terial de trabalho e patrimonio

publico.
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Art. 32 - O estágio probatório ficará suspenso na hipótese de participaçào de

curso de formação, bem como durante o gozo das seguintes licenças e

afastamentos:

I - lácença por Motivo de Doença em Pessoa da Família;

II - Licença para Atividade Política;

TII - Licença para Desempenho de Mandato Classista;

IV — Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro;

V — Licença para Aprimoramento Profissional;

Afastamento para scr\fir em organismo internacional de que

participe ou com o qual coopere.

BrasilVI

§r\ As faltas não justificadas deverão ser computadas, em cada etapa, para fins

de apuração do conceito infrequente/inassíduo, quando o scr\fidor não obtiver o

mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) de frequência em qualquer das

etapas de Avaliação de Desempenho.

§2“. Nos casos de suspensão do estágio probatório, ele será retomado a partir do

termino do impedimento.

Art. 33 - Cada ser\fidor deverá ser submetido a 3 (três) etapas de Avaliação de

Desempenho no decorrer do período dc estágio probatório, sendo que cada

etapa deverá ocorrer a avaliação e o preenchimento do formulário pela che

imediata ou mediata (ANEXO VIII) e pelo servidor avaliado (ANEXO IX).

Art. 34 - O registro da Avaliação de Desempenho dcnKstágio Probatório deverá

ser efetuado, portanto, em 3 (três) etapas, a coi^r do início do exercício do

qual foi meado, obser\^andoser\ddor no cargo para seguinte

temporalidade:
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I - a primcira ctapa - Avaliacao Parcial dc Dcscmpcnho, rcalizada cntrc o

lO"" c o 11"" mcs dccofddos da data cm quc o scrvidor cntrou cm cxcrcicio;

II - a segunda etapa, Avaliagao Parcial de Desempcnho, rcalizada cntrc o

20" c 21" mcs dccorridos da data cm quc o scrvidor cntrou cm cxcrdcio; c

III - a tcrccira ctapa, Avaliacao P’inal dc Dcscmpcnho, rcalizada cntrc o

30" c o 31" mcs dccorridos da data cm quc o scrvidor cntrou cm cxcrcicio.

Art. 35 - Ao final da tcrccira e ultima ctapa, 04 mescs antes do tennino do

cstagio probatorio, os formularios dc Avaliacao prccnchidos dcvcrao scr

submctidos a Comissao dc Dcscnvolvimcnlo P’uncional para julgamcnto c

bomologacao, quc sc data atraves de Parecer Qinclusivo (ANEXO X).

rcsultado do julgamcnto for pcla aptidao c conscqucntcmcntc pcla§1" Sc

aquisicao da cstabilidadc, dcvcra o Rclaforio dc Julgamcnto scr cncaminbado ao

Prcsidcntc da (iamara para a rcspcctiva publicacao.

§2". Sc o rcsultado do julgamcnto for pcla inaptidao c conscqucntcmcntc pcla

nao aquisicao da cstabilidadc sera cxoncrado do cargo asscgurando-sc Ibc a

ampla defesa e o contraditorio administrativo. No caso de scr ser\ddor estavel

clc reconduzido, assegurado o scucm cargo antcriormente ocupado sera

dircito dc ampla defesa.

Art. 36 - Na avaliacao do dcscmpcnho dos scrvidorcs cm cstagio probato^

dcvcra scr utilizado o formulario de Avaliacao d^ Dcscmpcnho, conforme

ANEXOS VIII e IX dcsta Instrucao Normam^^ancando notas dc 01 (um) a 5

(cinco) para cada sub-item dos fatorcs nclc orcvistos.
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Art. 37 - Cada rcquisito valcra 20 (vintc) pontos. O valor dc cada rcquisito sera

distribuido, tanto quanto possivcl, cm valorcs iguais entre as suas qucstocs. C^ada

requisito tera de duas ou quatro questoes investigatorias e diredonadoras do

padrao dc desempenho, que scrao multiplicadas pclo scu peso rcfcrcntc, para

oblcr a poniua(;ao pardal do requisito. Somam-se as poniuacocs dc cada

pontuacao final do requisito naqucla ctapapergunta invcstigafoiia para obter a

da avaliacao especial dc desempenho.

§1". A pontuacao maxima que o servidor podera obter na avaliacao especial de

desempenho c de 100 (cem) pontos, assim distribuidos os pontos e pesos nos

requisitos e itens de avaliacao:

1- Capacidade de Iniciativa

a. Propoem alternativas facilitadoras - 10 pontos, peso 1.

b. Oemonstra atitude proativa

II- Assiduidade - 20 pontos:

a. Frequencia de comparecimento e permanencia no local de

trabalho - 10 pontos, peso 1.

b. (mmprimento dos horarios estabelecidos - 10 pontos, peso 1.

Ill- Disciplina - 20 pontos:

20 pontos:

10 pontos, peso 1.

Cortesia, urbanidadc, atencao e respeito - 05 pontos, peso 1. ^

b. Atitudes dc cquilibrio cmocional c psicologico

a.

05 pontos, pM

1.

c. Agir com integridade, honestidadc e respeito

d. Respeito as normas imposta e a hierarquia existente — 05 pontos,

peso 1.

IV- Produtividadc - 20 pontos:

a. Mclhor resultado - 05 ponto^

b. Celeridadc c a perfeicao

05 pontos, peso 1.

eso 1.

05 pontos, peso 1.
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c. Apreender e dominar as inovações

d. Produtividade 4 05 pontos, peso 1.

V- Responsabilidade - 20 pontos:

a. Criatividade empregada - 05 pontos, peso 1.

b. Habilidades c esforços empregados

c. Atua com responsabilidade - 05 pontos, peso 1.

d. (iontiibui com mclliorias - 05 pontos, peso 1.

05 pontos, peso 1.

05 pontos, peso 1.

§2". A pontuação da avaliaçào especial de desempenho cm cada etapa será em

atendimento aos critérios de aprovação estabelecidos por meio da soma dos

pontos atribuídos a cada um dos requisitos pela comissão.

§3°. A pontuação mínima a ser alcançada nas etapas das avaliações dc

desempenho para referencia e proposição de medida será simultaneamente:

a) O mínimo dc 70% (setenta por cento) dc aproveitamento obüdo pela

média aritmética simples dos requisitos; e

b) O mínimo dc 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento obtido pela

média aritmérica simples dos pontos correspondentes a cada um dos

requisitos avaliados e pontuados separadamente.

Art. 38 - O servidor avaliado a cada etapa deverá promover a sua autoavaliaçãb

de desempenho de conformidade com o modelo de formulário apresentada

constante do ANEXO IX desta normativa.

Parágrafo Único. Para a autoavaliação não

unicamente dc base c referencia para a b

Desenvolvimento Funcional. )

será atribuída nota, scr\dndo

!ada dc decisão da (%missão dc
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Art. 39-0 scrvidor sera considerado infrequente quando nao obtiver o mmitno

dc 95% (noventa c cinco por cento) dc frequcncia em qualquer das ctapas da

Avaliacao Especial de Desempenho.

Art. 40 - Sera dada cicncia ao scrvidor do Parecer (^onclusivo da CP)missao de

Dcsenvolviinento P'uncional.

Art. 41 - Do Parecer Conclusivo da Q)missao de Desenvolvimento Funcional

cabe, no prazo de 05 (cinco) dias, recurso escrito e fundamentado ao Presidente

da (Amara que sc manifestara no prazo dc 15 (quinze) dias.

Art. 42 - Todas as decisoes e dcliberacoes da Comissao dc Desenvolvimento

P’uncional deverao scr registradas cm ata, cm livro proprio ou impressas por

sistema informatizado, numeradas por ordem sequencial de data e firmadas pelos

membros integrantes das comissocs.

Art. 43-0 scrvidor que atingir nota igual ou superior a minima cstabelecida em

todas as fascs da Avaliacao Parcial do Desempenho no peiiodo de 03 (tres) anq.a

ato de nomeacao a condicao de Ser\ddor Est^\;dtera apostilado junto ao seu

para todos os efeitos legais.

CAPITULO VIII

Da Avaliacao dc Desempenho Periodico

Art. 44 - O scrvidor efetivo estavcl anualmcnm' sera submetido a Avaliacao de

escnvolvimento P'uncional que seraDesempenho pcricklico pcla (Comissao de

dado o conceito favonivel ou desfavoraval ao ser\ddor, conforme ANEXO XV.
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CAPITULO IX

Da Folha Dc Pagamento

Art. 45 - Na elaboração da folha dc pagamento dos scr\ndores da Câmara

Municipal dc (ialdas Novas, o Setor dc Recursos Humanos deverá promover o

controle, individualmente, de todas as verbas remuneratorias legalmente

previstas, refcrcnlcs ã:

I - YKNCIMKNl’O: valor fixado pela lei para cada cargo;

II-\C\NTA(ÍENS:

Cjratificações:

Retribuição de làmçào de Direção, Chefia ou

Assessoramento;

Gratificação por Atividade;

Adicionais:

Tnsalubridade;

Periculosidadc;

Serviço extraordinário — horas extras;

ferias 1/3;

Noturno;

Outras vantagens.

III - DESCONTOS:

(iontribuição previdenciária;

Imposto de renda;

Pensão alimentícia;

Faltas e atrasos;

Consignação cm folha; G/
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Associacocs dc classc;

Iiidcnizacao ao crario;

Outros.

CAPITULO X

Dos Descontos

Art. 46 - Todos os descontos deverao ter o conhecimento do servidor

interessado, dcvcndo ser calculado dc acordo com  a Icgislacao pcrtincntc.

Art. 47 - Salvo por imposicao legal, ordem judicial ou autoriza^ao pessoal,

ncnhum desconto incidira sobrc a rcmuncracao do scr\ddor.

Art. 48 - As reposicocs c indcnizacocs ao crario, scrao prcviamcntc comunicadas

ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento ou desconto

em folha, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, podendo ser parceladas, a pedido

do interessado e a criterio da Administracao.

Art. 49 - Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mes anterior ao do

processamento da folha, a reposicao sera feita imediatamentc, cm uma unic''^

d.dl

Art. 50 - Na hipotese dc valorcs rcccbidos cm dccorrcncia dc cumprimento dc

decisao liminar, tutela antecipada ou a senten^a que venham a ser revogadas ou

rcscindidas, scrao clcs atualizados ate a data da reposicao.
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Art. 51 - O set-vidor cm dcbito com o ciirio, quc For dcmitido, cxoncrado ou

quc tivcr sua aposcntadoria ou dispoiiibilidadc cassada, tcm o prazo dc 60

(sessenta) dias para quitar o dcbito.

Art. 52 - A nao quita^ao do dcbito no prazo prcvisto implicara sua inscri^ao cm

divida ativa.

Art. 53 - :\ remuneracao e os provcntos nao serao objeto de arresto, sequestro

ou pcnhora, cxccto nos casos dc prcstacao dc alimcntos rcsultantc dc dccisao

judicial c por out.ro motivo quc tcnha ocorrido por dctcrmina^ao judicial.

Art. 54-0 fcchamcnto da folha dc pagamcnto dcpcndcra da programacao a scr

cstabclcdda pcla Prcsidcncia da Camara, cm cxcrdcio, juntamcntc com a C^hcfia

dc Rccursos Humanos, scndo quc dcvc scr obscrvado  o prazo limitc legal para

pagamcnto dos scrvidorcs.

Paragrafo Unico. O fcchamcnto da Folha dc pagamcnto podc scr antedpado ou

ealendario anual dc pagamentos c feriados ofidais, salvo

no mes de dezembro cm virtude da antecipa^ao da parcela do 13*^ salario^

pagamcnto do mes, cm face dc ncccssidadc da dcvolucao dc numcrarios

podcr cxccudvo.

prorrogado conformc

I''

Art. 55 - O periodo dc efetividade para fcchamcnto da folha dc vendmentos,

conformc estabclecido pela Prcsidcncia da (Am^ra, sera considerado para cfeito

dc calculo do dia 1° ao 30" dia do mes ck^emTipctcncia.
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Art. 56 - Os eventos a serem inseridos no processamento da folha de pagamento

nào entregues no Departamento de recursos Humanos ate o dia estabelecido

pela Presidência da Câmara serão lançados no mês seguinte.

último dia útil dc cada mês paraArt. 57-0 Departamento dc Pessoal terá ate

providenciar a emissão da nota dc empenho da despesa dc pessoal.

Parágrafo Único. Os resumos da folha de pagamento deverão ser

encaminhados ao setor de contabilidade junto com os demonstrativos dc

descontos dc consignações através dc memorando onde constarão os

documentos entregues.

Art. 58 - Os resumos c a folha dc pagamento deverão ser encaminhados ao

Controle Interno até o 5” dia útil subsequente ao mês de fechamento da folha,

juntamente com os demonstrativos constando as alterações ocorridas na folha dc

pagamento, conforme planilhas previamente definidas pela controladoria.

CAPITULO XI

Das Férias

Art. 59 - A escala dc férias é ato discricionário da administração pública c podem

ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, no caso de necessidade do

serviço, ressalvadas as hipóteses cm que haja legislação específica.

Art. 60 - Independen temente dc solicitação, será pago ao servidor, por ocasião

a 1/3 (um terço) da remuneração do

irimeiro período de gozo de férias.

das férias, um acréscimo corresponden

período das férias, que será pago �'
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Art. 61 - No caso dc o servidor exercer funçào de confiança ou ocupar cargo em

coiTiissào, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do acréscimo dc

que trata os itens anteriores.

Art. 62 - Sc o servidor vier a falecer quando já implementado o período

aquisitivo que lhe assegura o direito às férias, será paga ao cônjuge sobrevivente

ou, na falta deste, aos dependentes, a remuneração relativa ao período,

descontadas eventuais parcelas correspondentes à antecipação.

Art. 63 - () período que será concedido dc férias dos servidores terá como base

a programação realizada do Setor de Recursos Humanos juntamente com a

Presidência.

§H. O ser\ãdor poderá solicitar a programação de férias através de

ofícios/formulários direcionados a autoridade competente, cabendo, dc forma

discricionária, acatar ou não ao pedido.

§2^^. Caso não haja o pedido dc programação dc férias ou no caso

indeferimento do pedido individual do servidor, a programação ficará a encafgj

da Administração Pública.

Art. 64 - Depois dc programadas e enviadas ao Orgão dc Recursos Humanos, as

férias do servidor não poderão ser alteradas nem canceladas pelo servidor ou

autoridade pertinente, em prazo inferior à 30 (trinta) dias do início do gozo,

salvo mediante convenção entre o scr\ddor c a administração, ou em caso de

calamidade pública, epidemia, pandemia ou ̂quaisquer outros eventos cm que a

suspensão ou mesmo a revogação das^^rias programadas sejam autorizadas na

forma da lei.
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Parágrafo Único, lún caso dc solicitação para

de férias, deverá ser feito o

Departamento ou seividor, devidamente justificado.

alteração do período de gozo

Requerimento via Ofício pelo Chefe do

Art. 65 - O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias

antes do início do respectivo período de gozo.

Art. 66 - O servidor exonerado do cargo efetivo, ou cm comissão, perceberá a

concessão pecuniária relativa ao período das férias a que tiver direito c ao

incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício,

ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

Art. 67 - /\s férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade

pública, comoção interna, convocação para júri, ser\dço inilitar ou eleitoral, ou

por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou

entidade, sendo que o restante do período interrompido será gozado dc uma só

vez.

Art. 68 - Não terá direito a férias o servidor que, durante o período dc sua,,

aquisição, permanecer cm gozo dc licença para tratar de interesse particular. > J

CAPITULO XII

Das Licenças

ídores deverá ser requerida (ANEXO XI)

junto ao Departamento de Récuras Humanos e só deverá ser encaminhada a

Art. 69 - � concessão de licença a se
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Pfcsidcncia para conccssao apos parcccr favoravcl do Dcpartamcnto Juridico

atcstando quc a liccnca csia dcniro das hipolcscs dc conccssao. .Viiida, dcvcii scr

concessao da licenca nao acarretaraatestado pelo setor competente que

prejuizos para o bom dcscmpcnho dos trabalhos.

Art. 70 - Os pcdidos dc laccncas, com cxcccao a liccnca mcdica, dcvcrao scr

rcqucridos com antcccdcncia dc 30 dias para quc haja tempo habil para o

pedido e fazer a contratacao ou remanejamento doPresidente deferir

substitLito, caso haja ncccssidadc.

Paragrafo Unico. Os prazos e modalidades de Jacencas deverao estar cm

conformidadc com o Kstatuto dos Scrvidorcs Publicos c demais Icgislacocs.

Art. 71-0 servidor quc estiver incapacitado para  o trabalho devera apresentar

junto a Divisao dc Rccursos Humanos scu atestado medico.

servidor ocupantc dc cargo comissionado for portador dc atestado

15 (quinze) dias, deve, apos o 15” dia, comparcccr junto ao

§1”. Sc

medico superior

Instituto da Previdencia Social (INSS), para fins de obtencao de auxilio-doenca.

/

§2”. Sc o servidor ocupantc dc cargo efetivo for portador dc atestado medic®

superior a 15 (quinze) dias, e ja homologadas pcla Junta Mcdica Oficial do

Municipio, ficara a cargo do Podcr Lcgislativo, respeitado o  limitc da

contribuicao previdenciaria de cada servidor.

§3”. Caso o Municipio nao tenha junta Mc^a Oficial, deve a Prcsidcncia da

servhdor a outra junta mcdica ̂Tar^ue
■ –¢–\?›?sǀ·?l\b›–?⁄ \bi t·\lM

b\«\–\K?fl ·\‹d›?‹¡ǀ¡s s\– i ›K?¡‹ǀ\«i ‹⁄ \–

vǀ– i ¢i fl ·ǀ?\?i ‹ǀ\fi \ǀi d\dǀ?d›?s¡–vi d›–
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CAPITULO XIII

Do Controle de Frequência

Art. 72 - É obrigatória o controle dc frequência de todos os servidores do Poder

Jxgislativo, que será registrado conforme ANEXO XII.

§1". Os servidores nomeados para os cargos de Chefe de Gabinete, Assessor de

Parlamentar, Assessor de Parlamentar Comunitário  e Assessor Parlamentar de

'1 ccnicas Legislativas, cuja indicação é exclusiva dc cada Vereador, a frequência

será comprovada pelo Atestado de Frequência enviado por cada Vereador,

con forme ANEXO XIIL

§2°. É dc inteira e exclusiva responsabilidade da Divisão de Recursos Flumanos

controlar a assiduidade c pontualidade dos scr\ddorcs comunicando a Chefe do

Legislativo qualquer irregularidade.

Art. 73 - Quando ocorrerem constantes faltas, atrasos ou saídas durante o

horário de expediente, sem justificativa, recomendam-se ao Presidente nomear

uma comissão e instaurar processos administrativos de sindicância para apurar os

fatos c após ser enviado cópia ao Departamento dc Recursos Flumanos pa^

arquivamento na pasta funcional do servidor.

Parágrafo Único. Na abertura do processo de sindicância será garantida a ampla

defesa e o contraditório c pode ser utilizada para a apuração de responsabilidade.

desde que haja indícios do cometimento dcdrnfraçõcs pelo investigado, com a

os gravosas, tais como, advertênciaspossibilidade de aplicação de penas

(repreensão) e suspensão de até 30 (tjiíita) dias, sem remuneração.
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Art. 74 - Os servidores que necessitarem se ausentar do trabalho deverào

solicitar mediante requerimento redigido diretamente ao Presidente ou chefia

imediata/mediata onde estiver lotado justificando  o motivo da ausência.

saída do serviço e o estipulado pela chefia

imediata ou mediata do servidor, devendo ser comunicado ao Departamento de

Recursos Humanos para controle de frequência.

Art. 75 - O horário de chegada

Art. 76 - () horário de chegada ao ser\fiço terá tolerância de ate 15 (quinze)

minutos, após o qual será computado como hora/falta, e  somadas no

fechamento da folha de vencimentos para fins de desconto.

Art. 77 - As justificativas e os atestados deverão ser apresentados ate 5 (cinco)

dias após sua emissão, sendo admissível o seu envio via e-mail.

Art. 78 - Os ingressos no semço após o horário estabelecido, as síi

antecipadas, as faltas, quando não justificadas, os atestados c as horas exti(as,

deverão ser apurados e lançados cm folha de pagamento. ^

CAPITULO XIV

Da Capacitação dos Servidores

Art. 79 - O Departamento de Recursos Humanos junto com a Controladoria

Interna desta Câmara Municipal deverá fazer levantamento anual das

necessidades de Capacitação de Servidores dentn c suas respectivas arcas.
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Art. 80 - Os cursos dc capadtaçào poderão ser presenciais e à distância,

treinamentos cm sci-viço, grupos formais dc estudos, palestras, seminários,

congressos, desde que contribuam para a atualização profissional e o

desenvolvimento do sei^fidor e que se coadunem com as necessidades

institucionais do Poder Legislativo.

Art. 81 - Os programas dc capacitação deverão contemplar prioritariamente

ser\fidores de carreira e onde houver necessidade, os demais ser\fidores.

Art. 82 - O servidor deverá comprovar a Divisão de Recursos Humanos registro

das participações em programas de capacitação na ficha funcional para justificar

a sua ausência, bem como aplicar o conhecimento adquirido em sua área de

atuação.

CAPITULO XV

Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 83 - O processo disciplinar c o instrumento destinado a  apurar

responsabilidade de ser\fidor por infração praticada no exercício de suás

atribuições ou dc que tenha relação mediata com as atribuições do cargo em q

se encontre investido.

Parágrafo Único. Deverá observar o procedimento previsto no Regime Jurídico

dos Servidores em vigor.

Art. 84 - O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada

pelo Presidente da Câmara, assegurado aosj^olvidos o contraditório e a ampla

defesa.
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§1”. Instaurado o proccsso aclministrativo, sua coiiclusao sc dara no prazo dc 60

(sessenta) dias podendo ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias quando as

circunstancias o cxigircm.

§2". Os fatos apurados pda comissao scrao objctos dc rcgistro daro cm rdatorio

c cncaminhado ao Prcsidcnrc da (dmara, com indicacao das mcdidas adotadas

ou a adotaf para prevenir novas falhas, ou sc for  o caso, indica^ao de medidas

punitivas cabiVcis aos rcsponsavcis, na forma do Kstatuto dos Scrvidorcs

publicos dcstc Municipio.

Art. 85 - Ksta Instrucao Normativa cntrara cm vigor na data dc sua publicacao.

001 /2020 c dcmais disposicocsArt. 86 - Fica rcvogada a Instrucao Normativa n

cm conrrario.

Camara Municipal dc Caldas Novas, 17 dc Janeiro dc 2022.-

MARINHO CAMArAS.EMENTE DE OLIVEIRA

Presidente da (Samara

MARCELO DA PAZ DE OLIVEIRA MIRANDA

Controlador interno
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40?
DEBORAH LORRAYNBlDI

Procuradora juridica

OAB/GO .49711
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LISTA DE ANEXOS DA INSTRUgAO NORMATIVA N" 002/2022

Ancxo I

^Vncxo 11

Anexo 111

Ancxo IV

Ancxo Y

Ancxo VI

Anexo VII

- Check-list admissao dc pcssoal por concurso publico
- Check-list admissao dc pcssoal comissionado

- Declara^ao dc que nao acumula cargo publico
- Dcclara^ao dc Vinculo dc Parcntcsco

- Dcclara9ao dc bens c valorcs

- Dcclaracao da Hcha Limpa

- Dcclaracao de nao enquadramento
3.174/2021 c 3.175/2021;

Ancxo VIII - Formulario dc Avaliacao dc Desempenho - Chcfia
Ancxo IX

Anexo X

Ancxo XI

Ancxo XII - Controlc dc Ponto Individual

Ancxo XIII - Atestado dc hrcqucncia dc Assessor^ Parlamcntarcs
Anexo XIV - Check-list Concurso Publico;

Ancxo XA' — i\valiacao dc Desempenho Pciiiedico.

nas Leis M

Formulario dc Avaliacao dc Desempenho - Servidor

unicipals n

Avaliado^
Parecer C.onclusivo — Comissao de Desenvolvimento Funcional

llcqucrimcnto dc Licenca \ (\

V.
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ANEXO I

CHECK LIST ADMISSÃO DE PESSOAL - CARGO EFETIVO

NOME:

CARGO:

Item Documentação Folha

Certidão exarada pelo Setor de Recursos Humanos, competente
atestando existencia de vaga no cargo em que ocorreu a

nomeação e Certidão atestando o gasto total com pessoal, cm

atendimento ao previsto no art. 20, ITI, ‘a’ e .9 da J.ei de

Responsabilidade Fiscal, bem corno da observância do paràgrafo
ùnico do artigo 22 da citada lei.

Declaração do nomeado atestando a não acumulação indevida de

cargos públicos (Art.37, X\T, CF)

horário, nos casos de cargos

responsabilização - ANEXO III

OU a compatibilidade de

acumuláveis, sob pena de

01

02

Declaraçao De Grau De Parentesco (Não Nepotismo)

servidores efetivos que assumirem função de confiança
ANEXO IV

para os
03

Declaração de Bens c \'alores, com

renda, dc acordo com a Resolução Normativa h

F5< e (r.ei n° 8429/92) - ANEXO V

a indicação das fontes dc

009/97, do04

Declaração Da Ficha Limpa
ANEXO VI

Lei Municipal n. 1.821/201105

Declaração de não enquadramento nas Leis Municipais n
3.174/2021 e 3.175/2021-ANEXO VII

06

07 Cópia da Carteira de Identidade.
08 Cópia do CPF ou habilitação
09 Cópia do PIS ou Pasep
10 Cópia do titulo eleitoral
11 Cópia da certidão de quitação eleitoral

Cópia da certidão de casamento ou nascimento12

13 Cópia do certificado de reservista (homem)

Cópia do Cartão de Conta Bancária/

Cópia da certidão de nascimento ^s filhos menores de 18 anos

Cópia do cartão dc vacina dos ^hos menores dc ate 06 anos dc
idade G

14

15 T

16
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Cópia do comprovante de endereço17

Cópia do comprovante de escolaridade, conforme a exigencia da

lei (diploma e/ou histórico escolar).
18

Comprovante de inscrição nos conselhos da categoria

profissional (���, CRRA, CRM, CRC, dentre outros) quando a

lei de criação do cargo exigir habilitação específica

19

Certidão Criminal negativa da Justiça Kstadual

narrativa (caso positiva)

certidão
20

Certidão Criminal negativa da Justiça Federal e certidão narrativa

(caso positiva)
21

Certidão Cível negativa da Justiça Estadual

(caso positiva)

e certidão narrativa
22

Certidão Cível negativa da Justiça Federal e certidão narrativa

(caso positiva)
23

Cópia do atestado de sanidade física c mental de acordo como

solicitado no edital do concurso (Exame médico Admissional)
24

25 Cópia da Portaria de Nomeação
26 Comprovante de Publicação da Portaria de Nomeação

Termo de Posse do Servidor27

Parecer do (Controle Interno referente à contratação de admissão

em cargo público
28

29 Indicação do número do edital relativo ao concurso em que foi
aprovado (verificar nos atos de nomeação e posse)

(Certidão exarada pelo órgão municipal competente atestando
existência de vaga no cargo em que ocorreu a nomeação

Certidão exarada pelo órgão municipal competente atestando a
existência de disposição na EDO quanto à admissão de pessoal

Indicação do número do edital relativo ao concurso cm que foi

aprovado (verificar nos atos de nomeação e posse)

Certidão exarada pelo órgão municio^ competente atestando a
existência de disposição na LDO^gdanto à admissão de pessoal

30

31

32

33
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ANEXO II

CHECK LIST ADMISSAO DE PESSOAL CARGOS EM COMISSAO

NOME: _
CARGO:

FolhaDocumenta^aoItem

Oficio de solicitacao ao RH ou Presidencia para contratacao no

rcferido cargo com o dcvido Protocolo do Oficio

Certidao exarada pclo Setor de Recursos Humanos, competente

atestando existcncia de vaga no cargo cm que ocorrcu a

nomea^ao e Certidao atestando o gasto total com pessoal, em

atcndimento ao previsto no art. 20, III, ‘a’ c ‘b’ da Lei dc

Rcsponsabilidadc Fiscal, bcm como da obscrvancia do paragrafo

unico do artigo 22 da citada lei.

Declaracao do nomeado atestando a nao acumula^ao indevida de

cargos publicos (Art.37, XVI, CF) OU a compatibilidade dc

horario, nos casos dc cargos acumulavcis, sob pcna dc

responsabiliza^ao - ANEXO III

01

02

03

Declaracao De Grau De Parentesco (Nao Nepotismo)
ANEXO IV

04

Declaracao dc Bens c Valores, com a indicacao das fontes dc

renda, dc acordo com a Rcsolucao Normativa n° 009/97, do

TCM e (I.ei n° 8429/92) - ANEXO V

05

1.821/2011 -Declaracao Da Ficha Limpa - Lei Municipal n.
ANEXO VI

06

Declaracao de nao enquadramento nas I.eis Municipals n'

3.174/2021 c 3.175/2021 - ANEXO VII
07

Copia da Carteira de Identidade.08

Copia do CPF ou habilitacao09

Copia do PIS ou Pasep10

Copia do titulo clcitoral11

Copia da certidao dc quitacao eleitoral12

Copia da certidao de casamento ou nascimento13

Copia do certificado de reservista14 mem)

Copia do (]artao de (]onta Banc^ia15

Copia da certidao de nasci ito dos filhos menores de 18 anos16

O
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Cópia do cartão dc vacina dos filhos menores de ate 06 anos de
idade

17

18 Cópia do comprovante de endereço

C.ópia do comprovante de escolaridade, conforme a exigencia da

lei (diploma e/ou histórico escolar).

Comprovante de inscrição

profissional (OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros) quando a

lei dc criação do cargo exigir habilitação específica

Certidão Criminal negativa da Justiça Estadual ou certidão

narrativa (caso positiva)

Certidão Criminal negativa da Justiça Federal ou certidão

narrativa (caso positiva)

Certidão Cível negativa da Justiça Estadual ou certidão narrativa

(caso positiva)

Certidão Cível negativa da Justiça Federal ou certidão narrativa

(caso positiva)

Exame Medico Admissional (apto)

Cópia da Portaria dc Nomeação

conselhos da categorianos

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Comprovante dc Publicação da Portaria dc Nomeação

28 Termo de Posse do Servidor

Parecer do Controle Interno referente ã contratação de admissão

em cargo público

(iópias de atestados médicos, certidões e outros documento

comprobatórios que justifiquem a falta ao serviço sem prejuízo
de sua remuneração

Requerimentos dc férias, dc mudança dc ferias e dc abono

pecuniário com as respectivas portarias de concessões

Ofícios dc ordem judicial referente ao servidor público

C.omprovanies dc descontos efetuados cm Remuneração dc

servidor acompanhado do ato que o motivou

29

30

31

32

33

Notificações direcionados ao

comprovante de recebimento

servidor público, com o devido34

Quaisquer outros requerimentos rcaliz

em atividade /
os pelo servidor público35

.  N
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
O Mundo

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÄO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

inscrito no R(j n. portador do (]P1* n.

domiciliado

DECLARO

para os devidos fins do artigo n. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988,

que minha nomeação para este cargo nao configurará acumulação de cargo
público.

residente e

DECLARO ainda que tenho ciência que o crime de

falsidade ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que

omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade

sobre fato juridicamente relevante.

DECLARO saber que a acumulação de cargo públieri

constitui em tese ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da Lciín.

8.429/1992).

Caldas Novas-GO, de de

:bA¿AN&�DEC

64. 3453-1188 I www.camaradecaldas.go.gov.br | contato@camaradecaldas.go.gov.br
PAÇO LEGISLATIVO MARTINHO PALMERSTON - Av. Tiradentes, s/n° - Hanhango I - Caldas Novas-GO CEP 75.680-350



CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GRAU DE PARENTESCO (NÃO NEPOTISMO)
somente cargos comissionados e servidores efetivos que assumem função

de confiança

EU

inscrito no RG n. ,  portador do CPF n.
domiciliado naresidente e

 . DECLARO para os devidos fins

da Súmula Vinculante n. 13 do STF e do art. 11, inciso XI da Lei n^* 8.429/1992

(dispositivo incluído pela Lei n° 14.230/2021), que minha nomeação para este

cargo não configurará NEPOTISMO, de modo que ATESTO NÃO SER

CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL

E/OU POR AFINIDADE ATÉ 3° GRAU com os seguintes agentes públicos,
políticos e servidores deste Poder:

1-Presidente da Câmara;
2-Vereadores;

3-Servidores Públicos investidos em Cargo de Comissão/Gratificação, ou de
Direção, Chefia e/ou Assessoramento do Poder Legislativo, em nível superior
hierárquico ao cargo de minha nomeação;

DECLARO ainda que tenho ciência que o crime de falsidade
ideológica, do art. 299 do Código Penai pune criminalmente aquele que omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.

DECLARO saber que o nepotismo constitui ato
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidMe
(art. 11. Inciso XI da Lei n° 8.429/1992). ^

Caldas Novas-GO de de

Z
DECLARANTE

U
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
"Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE BENS E VALOEŒS

Eu, nacionalidade  , estado civil

portador da Cédula de
 , residente e

cidade

profissão
Identidade RG n°. e CPF n°

domiciliado a ,  Bairro

 , exercendo a função de

declaro para os devidos fins e que surjam os efeitos legais que possuo os

seguintes bens em meu respectivo domínio:

Bens Móveis, Imóveis e Semoventes, com sua especificação,

relacionados sempre pelo valor real e estimativo

Valor Real / Valor
Estimativo RS

'fítulos da Dívida Pública e Particular, Ações, Apólices de

Companhias e Sociedades em Geral.

Valor RS

Saldos Bancários e Créditos Mobiliários em 31 /12/20xx Valor R$

Quaisquer outros Bens ou A'alores á critério do Declarante Valor R$

\

Por ser a expressão da Caldas Novas-GO, de dc
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
'Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA FICHA LIMPA

HU,

inscrito no R(j n. portador do CPI’ n.

domiciliadoe naresidente

DECLARO para os devidos fins do artigo n. T da Lei Municipal

1.821/2011, que minha nomeaçào para este cargo não configurará infração

nos requisitos dc idoneidade que autorizam a contratação de

(T.ei da Ficha limpa).

n.

cargos cm comissão

DECLARO ainda que tenho ciencia que o crime de

falsidade ideológica, do art. 299 do (código Penal pune criminalmente aquele

omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar.

que

ou nele inserir ou fazer inserir dcclaraçào falsa ou diversa da que devia ser

escrita, com o fim de prejudicar direitíj, criar obrigação ou alterar a verdade

sobre fato juridicamente relevante.

DECLARO saber que a ocupação de cargo cm comissão

na Lei Municipal^nr

1.821/2011 constimi em tese ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da

Lein. 8.429/1992). ^

que atente contra os requisitos de investidura estampados

Caldas Novas-GO,. de dc

DECLARAN
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DO NÃO ENQUADRAMENTO NAS LEIS

MUNICIPAIS N“ 3.174/2021 E 3.175/2021

EU

inscrito no RG n.

,  portador do CPF n.

residente e domiciliado na

DECLARO para

devidos fins que não me enquadro nas vedações aos cargos comissionados dispostas

nas Leis Municipais n° 3.174/2021 e 3.175/2021, que dispõe sobre a não nomeação e

porventura a exoneração de pessoas condenadas, com trânsito em julgado, aos crimes

previstos nas Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Lei n°

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e Lei n°

13.104/2015 (Lei do Feminicídio).

os

DECLARO ainda que tenho ciência que o crime de falsidade

ideológica, do art. 299 do Código Penal pune criminalmente aquele que omitir, em

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou

fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

DECLARO saber que a ocupação de cargo em comissão que

atente contra os requisitos de investidura estampados Leis Municipais n° 3.174/20^1 e

3.175/2021 constitui em tese ato de improbidade administrativa (arts. 9/12 da lÍímí

8.429/1992).

Caldas Novas-GO de de

-yv-

DECLARANTE
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo"

ANEXO VIII

FORMULArIO DE AVALIAgAO DE DESEMPENHO - CHEFIA

avauac;Ao esvhcaal df dhshmphnho
REGISTRO DE AFERigAO PELA CHEFIA

DADOS DE IDENTIFICACAO
Sen^id<)r Avaliado: CPF:

Cargo: Chcfia:

I -’tapa dc Avalia^ao: Orgao/ Faitidadc /Lotacao:

Quantidadc dc dias dc cfctivo cxcrcfcio na ctapa:)Municipio:

/ /Inrcrsticio Avaliatorio: ./ /, Quant, mcscs dc cfcrivo cxcrcfcio no HP:

ESCALA

1-Nunca;

2-Raramente;

3-As vezcs;

4-requentementc;

5-Semprc.

QUESTOESREQUISITOS CONCEITO Justificativas/Evidcncias

Aprcscnta
alternativas dc

mclhoriavSIniciativa e a qualidade

daquclc quc, no excrcicio do

cargo, se antecipa na

proposi^ao de idcias c na

realizacao de atividades,

prcdispondo-sc a assuinir

re.sponsabilidades e desafios.

opcracionais c

tccnicas para a

cxccu9ao do
trabalho?

Iniciativa Demonstra atitude

proativa para

resolver problemas
dc trabalho?

Na hipotcsc de a iniciativa do scnddor ter sido considerada abaixo do esperado, vocc entende quc

ha necessidade de interv^en^ao da Administra9ao para solucionar o problema encontrado?

(  ) SIM ( ) NAO 

Upload dc documentos rclacionados ao requisito:

Comparccc c

y\ssiduidadc c a qualidade

daquclc quc, dc acordo com

frcqucncia aplicavcl as suas

fun90cs, comparccc ao local

ondc desempenha as

afribui90cs increntes ao seu

cargo.

pcrmanecc no
local ondc

desempenha suas
atividades com a

frcqucncia aplicavcl

as suas fun90cs
durante o

semes tre?
Assiduidadc

Obscr\’a os

horarios

cstabclccidos para
o inicio c o fim da

jornada dc trabalho

dcfinida para o

cargo quc ocupa^^
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Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

Na hipotcsc dc a assiduidadc do scnddor ter side considcrada abaixo do esperado, voce entende

que ha necessidade de intervencao da Administracao para solucionar o problema encontrado?
(  ) SIM ( ) NAO
Upload de documentos relacionados ao requisito:

Trata as pessoas

corn cortesia,
urbanidade e

atencao

indcpcndentcmcntc
do nivel

hierarquico,

profissional ou
social?

Suas atimdes

contribuem para o

equiKbrio
emocional ou

psicologico na

equipc de trabalho?
Disciplina se trata da
obser\'ancia a normas de

procedimentos e hierarquia;

trabalhos cm equipe:

relacionamento com publico

interno e externo, resilicncia c

receptividade a informacoes

sobre o sen desempenho.

Apresenta

capacidade de agir

com integridade,
honesfidade e

respeito aos

colegas?
Disciplina

Respeita as leis,

normas,

regulamentos
relativos ao

cumprirnento dos
dcvercs do cidadao

e do senddor

publico,

contribuindo para

que sejam eferivos
em relacao aos

objetivos

institucionais,

observ'ando nivcis

hierarquicos
cstabclecidos?

Na hipotcsc dc o relacionamento interpessoal do scividor ter sido considcrado abaixo do

esperado, voce entende que ha necessidade de intcn'cncao da Administracao para solucionar 6
problema encontrado?

(  )S1M ( )N:yP
Upload de documentos relacionados ao requisito:

Responsabilid^e e quanto a

etica profiii&ional.

Pr<)cura ser criativo

Responsabihdade para conseguir
maiorcs c melhoresimento, sigilo.compro:
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resultados?cumprimento de tarefas

prazos, zclo pclo material dc

trabalho e pafrimonio

publico.

e

Faz Liso de suas

habilidadcs c

esforcos em

bcncficio da

orgamza^ao?
Arua dc forma

rcsponsavcl com o
trabalho

produzindo
resultados

posifi\'os?

I-’mpcnlia-sc na
correcao dos

pontos neganvos

quo surgem em seu
trabalho?

Na lnp(Stese de o comprometimento com o traballio do .senddor ter sido considerada abaixo do

esperado, vocc entende que ha neccssidade de inten-encao da Administracao para solucionar o

problema encontrado?

(  )SIM ( )NA0 
Upload dc documentos rclacionados ao requisite:

Dircciona suas

acoes para produzir
o mclhor rcsultado

possivel, com o

emprego dos
recursos

disponivcis?

Rcaliza scu
Produlividadc e a qualidade

daquclc que, considcradas as
condicocs de trabalho

ofcrccidas, busca dentre as

solucoes possiveis, aquela que

permita atingir os resultados
nccessarios a mclhor

satisfacao do intcrcssc

publico e realiza suas funcoes

com presteza, pcrfcic^ao c
rendimento funcional.

trabalho com a

cclcridadc c a

perfcicao permitida

pclas condicocs dc
trabalho?

Produtividade Dedica o tempo

necessario para

apreender e
dominar as

inovacoes

referentes ao seu

trabalho?

Desenvolv'c suas

atividades, de

forma plaiiejada c

organizada, dentro

dos padrbes
estabelecidos?

V

Na hipotese da qiie
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CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

ANEXO IX

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SERVIDOR

ALTOAVAJ.IAÇÀO HSPKCIAI. DH DKSHMPHNHO

REGISTRO DE AFERIÇÃO PELO AVALIADO

DADOS DH IDHNTIHICACAO
Sen'idor ̂ Vvaliado: ('PF do Senddor .Vvaliado:

Endereço: Fone: E-mail:

(Argo: Nome da Chefia:

i '~tapa dc Avaliação:

Quantidade dc dias de efetivo exercício na etapa: Município:
Interstício Avaliatório:

Orgào/ lúi

/  / a

tidade /Lotação:

./ /. Quant, meses de efetivo exercício no líP:

ESCALA

1-Nunca; 2-

Raramente;

3-As vezes; 4-

Freqiientemcnte;

5-Semprc.

QUESTÕESREQUISITOS CONCEITO Justifícativas/Evidcncias

i\presento
alternativas de

melliorias

operacionais e

técnicas para a

execução do
trabaUio?

Iniciativa é a qualidade

daquele que, no exercício do

cargo, se antecipa na

proposição dc idéias c na

realização de atividades,

prcdispondo-sc a assumir

responsabilidades e desafios.

Iniciativa

Demonstro atitude

proativa para

resolver problemas
dc trabalho?

Upload de documentos relacionados ao requisito:

Compareço c
i\ssiduidade é a qualidade

daquele que, de acordo com

a frequência aplicável às suas

funções, comparece ao local

onde desempenha as

atribuições inerentes ao seu

cargo.

permaneço no
local onde

desempenho
minhas atividades

com a frequência

aplicável às minhas

funções?Assiduidade
Observo os

horários

estabelecidos para
o início e o fim da

jomada de trabalho

definida para o

cargo que ocupa?

Upload de documentai relacionados ao requisito:

Disciplina Disciplina SC trata da Trato as pessoas
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com cortesia,
urbanidadc c

atencao

indcpcndcntemcntc
do mvel

hicrarquico,

profissional ou

social?
Minhas atirudcs

connibuem para o

cquilibrio
emocional ou

psicologico na

equipe de tiaballio?

Aprcscnto

capacidadc dc agir

com iiitcgridadc,
lioncstidadc c

obsen’ancia a iiormas de

proccdimcntos c hicrarquia;

traballios em equipe:

rclacionamcnto com publico

inrerno e exrerno, resiliencia

c rcccptividadc a
informacoes sobre o seu

dcscmpcnho.

rcspcito aos

colcgas?

Rcspcito as Icis,

normas,

rcgulamcntos
rclativos ao

cumprimcnto dos
dcvcrcs do cidadao

c do scrvidor

publico,

conrribuindo para

quc scjam cfctivos
cm rclacao aos

objcrivos

institucionais,

obscrvando nivcis

hicrarquicos
cstabclccidos?

Upload dc documcntos rclacionados ao rcquisito:

Produtividadc c a qualidadc Dircciono minhas

daquclc quc, considcradas as

condi^oes dc trabalho

oferecidas, busca dcntre as

solucbcs possivcis, aqucla

quc pcrmita atingir os
rcsultados ncccssarios a

mclhor satisfacao do /

intcrcssc publico c rcaliza

suas funcocs com pre^?;a,

pcrfcicao c rcndimcnto
funcional.

a^oes para produzir
o mclhor rcsultado

possiVel, com o

cmprcgo dos
recursos

disponivcis?
Rcalizo mcu

trabalho com a

cclcridadc c a

perfeicao permitida

pdas condi(;6cs dc_

Produtividadc
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trabalho?

Dedico o tempo

necessário para

apreender e
dominar as

inovações
referentes ao seu

trabalho?

Desenvolvo

minhas atividades,

de forma planejada

e organizada,

dentro dos padrões
estabelecidos?

Upload de documentos relacionados ao requisito:
Procuro ser

criativo(a) para

conseguir maiores
e melhores

resultados?

Faço uso de
minhas habilidades

e esforços em
benefício da

organização?
Atuo de forma

responsável com o
traballio

produzindo
resultados

Responsabilidade c quanto a

ética profissional,

comprometimento, sigilo,

cumprimento de tarefas c

prazos, zelo pelo material de

trabalho c patrimônio

público.

Responsabilidade

positivos?

Hmpenho-mc na

correção dos

pontos negativos

que surgem em
meu trabalho?

Upload de documentos relacionados ao requisito:
Usuário:

Data e Hora:

ÌMGENDA

FRHQUHNCIA ASSIDUIDADH PONTUALIDADE(horas de atraso ou de saída antecipada

dentro do período de seis meses)

O sistema deverá calcular proporcionalidade nas circunstâncias em

que o senhdor for avaliado com menos ou mais meses do que seis
meses.

fira .11

. VStTk* » .   *
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2-Rammcntc 2-Oc oito a doze faltas 2- Ate 18 horas dc atrasos

3- Ate 12 horas de atrasos
ou saidas antecipadas

ou safdas antccipadas
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ANEXO X

PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Servidor avaliado:
CPF do servidor avaliado:

Cargo:

Avaliação da (Chefia Tmediata/Mediata do Servidor Avaliado:
MEDIA
FINAL

REQUISITOS NOTA - �*
ETAPA

NOTA- 2
ETAPA

NOTA - 3
ETAPA

ASSIDUIDADE

DISCIPLINA

CAPACIDADE DE
INICIATIVA
PRODUTIVIDADE

RESPONSABILIDADE

TOTAL DE PONTOS

CX)NSIDERi\NDO o disposto no art. 41, § 4" da Constituição Federal,

nos arts. 28 e seguintes da I.ei (Complementar Municipal n"* 021/2014;

CONSIDERANDO que o processo avaliarivo ocorreu de forma regular,
atendendo aos criterios e procedimentos previstos Lei Complementar Municipal
n" 021/2014 e na Instrução Normativa lE 001/2020 desta Câmara;

CONSIDERANDO o  resultado das Avaliações Especiais de
Desempenho realizadas durante o estágio probatório, a Comissão de
Desenvolvimento Funcional no uso de suas atribuições legais e nos termos do
art. 30 e seguintes da Instrução Normativa n'

servidor(a) está
 , declara que o(a)

(APTO ou NAO APTOVd-c

acordo com os requisitos para sua confirmação no cargo de provimento efeítivo
para o qual foi nomeado, adquirindo assim a estabilidade.. \

MEMBRO
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MEMBRO

MEMBRO

Caldas Novas,

ASSINATURA DO AVALfADO
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ANEXO XI

REQUERIMENTO DE LICENÇA
MODELO

Departamento:
Data

Ku,

(a) desta Câmara Municipal, lotado no cargo de

Servidor

 , admitido (a) cm

Solicito a (Concessão da licença abaixo identificada.j  /
Anexando os documentos necessários.

Para tratamento de saúde

Período:

Por motivo de doença em pessoa da família
Período:

Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro
Período:

Para o Serviço Militar
Período:

Para Atividade Política

Período:

Licença Prêmio:

Período aquisitivo Ano:

./ /,a

./ /. /  /.a

/  /, /  /.a

./ / /  /.a

/  /. _/ /,

,/ /_

a

Período: a

a

Para tratar de interesse particular
Período:

Licença a gestante e adotante
Período:

Licença Paternidade
Período:

Por acidente em serviço
Período:

Férias:

./ /.

./ / a

,/ /, a

/  / a

J  / a

Período:

./ /.

/  /.

/  /.

,/ /.

J  /.

Período aquisitivo Ano:

Outra Especificar:

./ /.a

a

Fmdereço:. .’1'elcfone:

Pessoa para contato?
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I'.stou ciente de que caso esta licenca seja concedida poderei ser convocado para
rctornar as minhas funcocs a qualqucr tempo, de acordo com o intcrcsse do

scrvico publico municipal, compromctcndo-mc a atualizar meu cndcreco

pcrmancntcmcntc, para que seja avisado) da convocacao, sob pena dc perda do
prazo de do cargo ocupado.retorno consequentementee

 Assinatura

Avaliacao do Resp. Depto. RH/Pcssoal:

Oeferimento do Presidente:

Nao precisara dc outro servidor nesse perfodo;
Deferido:

R possivel mais ha necessidadc de outro ser\ddor nesse periodo;
Nao Deferido:

Nao e possivel por falta dc comprovacao documental.

Carimbo/Assinatura

./ /.

Carimbo/Assinatura

Setor dc R.H: D Informal' ao servidor;

Ser\ddor (a): 0 Anexar comprovante da
conformc o y

6>sidade da Licenca solicitada,
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ANEXO XII

CONTROLE DE PONTO INDIVIDUAL

Agente Público:

Cargo:

Assinatura do Agente Público (a)l-im do

Intervalo

SaídaInício do

Intervalo

Entrada

1

2

3

4
5

6
7

9

10
n
12

13

14

15
16

17

19

20

21

22

23
24

25

26

27
28

29

30
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ANEXO XIII

ATESTADO DE FREQUÊNCIA DE ASSESSORES
PARLAMENTARES

II II

(baldas �>?9O«, xx de xxxxx de 20.

AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Segue Atestado dc Frequência referente ao período de 18/12/2016 a 17/01/2017
(EXEMPLO), para registro de ponto dos servidores lotados em meu (ìabinete.

CARGO: ASSESSOR
PARLAMENTAR DE TÉCNICAS
LEGISLATIVAS

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS

OutrosNormal Férias Faltas
Frequência / Ocorrências 18/12 a 17/01 Não háNão há Não há

CARGO: ASSESSOR
PARLAMENTAR DE TÉCNICAS

LEGISLATIVAS

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS

OutrosFérias FaltasNormal
Frequência / Ocorrências 18/12 a 17/01 Não háNão há Não há

CARGO: ASSESSOR
PARLAMENTAR DE TÉCNICAS
LEGISLATIVAS

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS

OutrosFérias FaltasNormal
Frequência / Ocorrências 18/12 a 17/01 Não háNão há Não há

CARGO: ASSESSOR
PARLAMENTAR DE TÉCNICAS
LEGISLATIVAS

NOME: ANA MARIA DOS SANTOS

\
OutrosFaltasNormal Férias

Frequência / Ocorrências Não há \18/12 a 17/01 Não háNão há

Atenciosamente;

V creador
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ANEXO XIV

CHECK LIST CONCURSO PUBLICO

contar da publicacao(3) dias utcis
oficial

Rcalizar o Upload do arquivo
rcfcrcntc ao Edital

Protocolar em processo separado

da presta^ao de contas o EDITAL

acompanhado

DOCUMENTAgAO exigida pela

IN 10/15

da
(301 dias antes da data de infcio das

inscri9oes do certame.

Prazo minimo o inicio c o fim das
20 dias

inscncocs

● DOCUMENTAgAO MINIMA QUE DEVE CONSTAR NA

PROTOCOLIZAgAO JUNTO AO TCM-GO:

Oficio de encaminhamento destinado ao Tribunal de Contas dos
1

Municipios do Estado dc Goias;

Expediente do gestor solicifando e demonstrando a autoridade

municipal compctcntc a neccssidadc da rcalizacao do concurso publico

ou do processo sclctivo pubKco;

C^opia do ato administrativo dcsignando a comissao organizadora do
concurso e da banca examinadora ou, no caso dc tcrcciriza^ao, o ato

2

de homologacao do procedimento lidtatorio ou o respective ato de

dispensa ou inexigibilidade dc licita^ao, nos cases e formas previstas

na Ld n. 8.666/93;

3

Copia dc todo o tcor do edital do concurso publico ou processo

seledvo publico;

Copia do aviso dc publicacao do extrato do edital em orgao oficial dc
dos atos da Administra9ao local ou no DOE, bem como em jornais de

circulagao local ou de grande circulacao e, ainda, comprovagao de

outros meios utilizados para ampliar a publiddadc;

Copia da lei ou leis que criaram os cargos publicos, com denomina^ao

propria, atribuicoes especificas, regime juridico, vencimentos fixados,

quantitativos cstabclccidos, requisites dc provimento c carga horaria;

Certidao expedida pela autoridade administraciva ou pelo responsavel

pelo departamento de recursos humanos do municipio, certificando:

1. o quantitative dos cargos criados, c

cria^ao ou aumento; /

indica^ao das leis de sua

2. numero dc cargos vagos; /

3. que o certame dcstina-se, tatjH^m, a rccrutar pcssoal para a reserva
tecnica, se for o caso;

4

5

6

7
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4. quc nao cxistcm candidates aprovados classificados ou classificavcis
ainda nao convocados em concurso anterior, com prazo dc validadc

nao expirado, para os cargos do novo certame;

Certidao expedida pcla autoridadc administrativa ou pclo rcsponsavcl

pclo service dc contabilidadc do municipio, ccrtificando quc existc, ou

nao, autorizacao cspccifica para admissao dc pcssoal na LDO do

exercicio da deflagracao do certame. Sendo incxistente, a autoridadc

rcsponsavcl devera sc coinpromctcr a incluir tal autorizacao na i.DO
do cxcrcicio da cfetivacao das admissocs, antes dc cfctiva-las.

Km rela^ao a Despesa I'otal com Pcssoal do municipio, na forma

prevista nos artigos 19, III, 20, III

Complemcntar n° 101/00 - LR1% referente ao quadrimestre anterior ao

mes dc deflagracao do concurso ou process© seletivo publico, a

autoridadc administrativa ou o rcsponsavcl pclo servi^o dc

contabilidadc do municipio devera:

1. ccrtificar o pcrcentual da Despesa Total com Pcssoal;

2. ccrtificar o limite prudenckl da Despesa Total com Pcssoal (95% do

limitc dc cada podcr municipal);

3. caso quaiscjucr dos Hmites rclacionados nos 1  e 2 tenha sido

ultrapassado, ccrtificar quais medidas serao adotadas visando rctornar

aos limites legais. A autoridadc administrativa deve sc comprometer a

nao efetuar as admissocs dos candidatos aprovados antes da

adequacao ao limite prudencial,

em razao da nuHdadc desses atos face ao disposto no paragrafo unico

T”, todos da Leiou

8

9

do art. 22 da I>RF;

APOS A CONCLUSAO DO CKRTAMK, comprovante dc

publicacao do termo dc homologa^ao e da lista dos candidatos

aprovados c classificados, bem como do cadasj^dc reserva, em orgao

dc divulgacao oficial do municipio c ctry^^fflal dc grande circulacao;

10

vj
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ANEXO XV

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PERIÓDICO

<

PARECER DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PERIÓDICO

Servidor avaliado:
CPF do servidor avaliado:

Cargo:
Período de Avaliação:

ESCALA

l-Nunca;
2-Raramentc;

3-As vezes;

4-requcntementc;
5-Sempre.

[ustificativas/EvidênciasQUESTÕESCONCEITOREQUISITOS

Apresenta
alternativas de

melhorias
Iniciativa c a qualidade daquele

;^ue, no exercício do cargo, se

antecipa na proposição de idéias
e na realização de atividades,

predispondo-sc a assumir

responsabilidades e desafios.

operacionais c

técnicas para a
execução do
trabalho?

Demonstra atitudeIniciativa

proativa para

resolver problemas
de trabalho?

Na hipótese de a iniciativa do senddor ter sido considerada abaixo do esperado, voce entende que há

necessidade de inter\^eiição da Administração para solucionar o problema encontrado?

(  ) SIM ( ) NÄO

Upload de documentos relacionados ao requisito:

(..omparece e
permanece no

local onde

desempenha suas
atividades com a

frequência aplicável

às suas funções
durante o semestre?

übserv'a os

horários

estabelecidos para
[) início e o fim da

lornada de trabalho

definida para o
caribo qucr.acuaiifl

/Vssiduidade é a qualidade

daquele que, de acordo com a

frequência aplicável às suas

funções, comparece ao local

onde desempenha as atribuições

inerentes ao seu cargo.
.Assiduidade
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Na hiporcsc dc a assiduidadc do scnddor ter sido considcrada abaixo do esperado, voce entende cjuc

ha necessidade de inteivencao da Adniinistmcao para solucionar o problema encontrado?

(  )SIM ( )NAO

L'pload dc documentos rclacionados ao requisito:

Trata as pcssoas
com cortesia,

urbanidadc e

atcn9ao

ndcpcndcnrcmcntc
do nivel

licrarquico,
^rofissional ou

social?

Suas atitudes

conlribucm para o

equilibrio
cmocional ou

psicologico na
dc trabalho?cquipc

Apresenta

capacidade de agir

com integridade,
honestidade e

Discipliiia se trata da
obscn^ancia a iiormas dc

procedimentos e liierarquia;

trabalhos cm cquipc:

relacionamento com publico

interno c cxlcrno, rcsilicncia c

ceceptividade a informacoes

sobre o seu desempenho.

rcspcito aos

colegas?

Respeita as leis,

normas,

cegulamentos
tclativos ao

cumprimeiito dos
devcrcs do cidadao

e do servidor

publico,
contribuindo para

que sejam efetivos
em rdacao aos

objetivos

Instimcionais,

obscr\^ando nivcis

liierarquicos

Disciplina

cstabclccidos?

Na hipotese dc o relacionamento interpessoal do scr\ddor ter sido considcrado abaixo do c^

:c entende que ha necessidade dc intcnxncao da Administracao para solucionar o problci-ha

x

voce

a<

encontrado? .

(  )S1M ( )NA0 /

Upload de documentos rch^onados ao requisito:

Responsabilidade c quan^

Responsabilidadedica proflssional,

compromciimentoj^gilo,

Procura scr criativo

para conseguir
maiorcs e mclhoici
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cesultados?

tt

cumpiimento de tarefas e

pra:^icos, zclo pclo material dc

traballio e patrimonio publico.

Faz uso de suas

habilidadcs c

esforcos em

beneffeio da

organizacao?
/\tua dc forma

rcsponsavcl com o
traballio

produzindo
rcsultados

positivosr'

Hmpcnha-sc na
corrccao dos

pontos ncgativos

que surgem cm scu
traballio?

Na liipotesc de o coniprometimenfo com o traballio do senddor ter sido considerada abaixo do

esperado, vocc entende que ha ncccssidadc de intcr\-cncao da Administracao para solucionar o

problema encontrado?

(  ) STM ( ) NAO

Upload dc documenros rclacionados ao requisito:
Dircciona suas

acoes para produzir
o mclhor rcsultado

possivel, com o

emprego dos
lecursos

disponivcis?
Rcaliza scu

Produtividadc c a qualidadc

daquelc que, considcradas as
condicocs dc traballio

ofcrccidas, busca dentre as

solu9ocs possivcis, aqucla que

permita atingir os rcsultados
ncccssarios a mclhor satisfacao

do intcrcssc publico c rcaliza

suas funcocs com presteza,

pcrfcicao c rendimento
funcional.

traballio com a

cclcridadc c a

pcrfci9ao permitida

pdas condi(;:6cs dc
traballio?

Dcdica o tempo

necessario para

apreender c
dominar as

Produtividadc

Iinova^ocs
referentes ao seu

traballio? Aj
Dcscnvolvc suas

advidades, de

forma plancjada c

orgaiiizada, dentro

dos padrocs
estabclecidos?

voc^~MMiBnrU que haiaixo Jo ~esiciencia do ser\ddor ter sido cog^Na hipotese da
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necessidade de mtcnxnção da Administração para solucionar o problema encontrado?

(  )SIM ( )nAo
Upload de documentos relacionados ao requisito:

IJ-Gl-NDA

Pontualidade (horas de atraso ou de saída antecipada dentro

do período de seis meses).

AssiduidadeFrequência

O sistema deverá calcular proporcionalidade nas circunstâncias em

que o scividor for avaliado com menos ou mais meses do que seis

meses.

1-acima de 18 horas de atrasos ou saídas antecipadas1-acima de doze faltas1-Nunca

2-até 18 horas de atrasos ou saídas antecipadas

3-atc 12 horas de atrasos ou saídas antecipadas

2-dc oito a doze faltas2-Raramentc

3-de quatro a sete faltas3-As vezes

4-aié 6 horas de atrasos ou saídas antecipadas4-
4-dc uma a três faltas

Frequentemente

5-Sempre 5-sem atrasos ou saídas antecipadas5-nenhuma falta

(X)NSIDRRANDO o disposto no art. 41, § 1" da (Constituição Federal,

arts. 28 e seguintes da Ixi (Complementar Municipal n'’ 021/2014 e art. 29, inciso

II da Lei (Complementar Municipal n*^ 154/2020;

CONSIDFRANDO as notas favoráveis OU desfavoráveis acima obtidas;

A Comissão de Desenvolvimento Funcional no uso de suas atribuições

legais c nos termos da Instrução Normativa n” 002/2022, declara que ò/a)

sei4ddor(a) possui (CON(CFTTO FAVORÁVFI. (3U DFSFAVOR.ÁVIdl ̂ o

desempenho do cargo efetivo que ocupa. ^

Câmara Municipal dc (Caldas Novas,

MEMBRQ
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