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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

INSTRUÇÃO NORMATIVA N'^ 003/2022

Disciplina sobre os procedimentos a serem

adotados pelo setor de pessoal c recursos

humanos no que se refere ao arquivo pessoal de

cada agente público pertencente ao quadro

pessoal da Câmara Municipal de Caldas Novas e

dá outras providências.

O Controlador Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas,

Idstado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

disposto nos artigos 31, 37, 70 e 74, da Constituição Federal e na J,ei

Municipal n" 1.110 de 12 de março de 2003, que instituiu no âmbito

municipal o Sistema De Controle Interno como órgào regulador,

avaliador e fiscalizador da execução orçamentária, financeira, patrimonial,

operacional c gerencial;

Considerando a previsão contida na Instrução Normativa n

010/2019, do '1’ribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás,

í procedimentos para o envio eletrônico de dados dosque regulamenta os

Atos de Pessoal via plataforma COLARE;

Considerando o disposto na Instmção Normadva n" 002/2022, de 17 dc

a serem
janeiro dc 2022, que dispõe sobre a fixação de normas c procedimentos

Âmbito do Podáf
adotados pelo setor de pessoal manos, no .e recursos

Legislativo dc Caldas Novas;
ïO

<3^
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V  CAMARA MUNICIPAL DE

i CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

RESOLVE:

gcrenciamcnto da pasta

obscrvadas pclo Dcpartamcnto dc

proccdimcntos ncccssarios aoArt. L ' Kstabclcccr os

funcional dos agcntcs publicos a scrcm

Humanos da Camara Municipal dc Caldas Novas, objctivandoRccursos

implcmcnta^ao c padroni2acao dc proccdimcntos incrcntc ao Sctor dc Rccursos

Humanos.

CAPITULO I

Dossies dos Agentes Publicos

Art. 2° - Todos os agcntcs publicos dcvcrao possuir pasta funcional

crvada pclo Dcpartamcnto dc Rccursos Humanos dcsta Camara.cons

a scr

Paragrafo Unico. A pasta funcional devera constar todo o historico funcional

do agcntc, dcvcndo ter suas paginas numcradas scqucncialmcntc c rubiicadas.

dossie do agente publico, as seguintesDeverao constar noArt. 3

documcntacocs:

Dossie do Agente Publico Efetivo:

I-A. Documentos cxigidos para investidura ao cargo publico, conformc

previsto na Tnstrucao Normativa n'’ 001/2020:

a) Cartcira dc Idcntidadc Civil;

b) Comprovantc dc inscricao nos

(GAB, CRKA, CRM, CRC, dentre outros)

do cargo exigir habilita9ao especifica;

consclhos da categoj^a profissional

I.
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
'Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo"

Coinprovantc de Inscricao c dcc) Cadasiro dc Pessoa Ffsica (CPF)

Situacao (Cadastral no (d^F’;

d) Certidao de Nascimento (se solteiro) ou C^ertidao de casamento (se for

casado). Sc divorciado ou viuvo, o documcnto quc comprovc;

c) 'i'ltulo dc Elcitor c Ccrddao dc Quita(;;ao Elcitoral, cmidda pclo site do

Tribunal Regional Fllcitoral - 'I'RFl;

f) Ccrdficado dc Resendsta ou dc dispensa dc incoiporacao, para os

candidates do sexo masculino, ate 45 anos;

g) Cartao do PIS/PASFIP;

h) Comprovantc dc ISscolaridadc cxigido para o cargo c area dc atuacao

no qual foi aprovado;

i) Comprovantc dc Flndcrcco atualizado;

j) Certidao dc Nascimento dos F’ilhos, sc river;

k) Cartcira dc vacinacao para filhos dc ate 6 anos dc idadc;

Jdstadual cmirida pcloCriminal1) Certidao

http://w\vw.tjgo.jus.br, ou nas unidades de atendimento da justica

cstadual), no case dc positiva devc apresentar certidao narrativa para

sitea  scr

exame sc a situacao exposta sc enquadra na vcdacao quc U'ata o art. N

da Lei Municipal n° 1.821/2011;

m) Certidao Criminal Federal (Secao Judiciaria do Kstado dc Goias) a scr

cmirida pclo site http://www.trfl.jus.br, ou nas unidades dc

atendimento da justica Federal no case

certidao narrativa para exame sc a situacao exposta sc enquadra

veda^ao que trata o art. V da T^ei Municipal n" 1.821/2011;

n) Certidao Civel Flstadual a scr expedida pda Justica 1 Ttadual podc set

dc positiva, deve apresentar

na

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

atendimento da justica F.,stadual, no caso de positiva, deve apresentar

enquadra nacertidao narrativa para exame sc a situacao exposta

Ti Municipal ri 1.821/2vcdacao quc. faa 011
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo”

cxpcdida pda Jusdca Federal (Sccao

emiiida pclo site http://wvvw.trfl.jus.br,

de atendimento da Justica Federal,

positiva, deve apresentar certidao narrativa para

exposta sc enquadra na vedacao que trata o art. 1*^ da Lei Municipal n‘

1.821/2011;

p) (xrtidao negativa

http://www.sefaz.go.gov.br ou

Secretaria de Hstado da Fazenda;

q) Certidao negativa de debitos municipais a scr cmitida pclo site

htrp://186.224.238.226:8Q80/sig/app.html#/servicosonline/debito-

contribuinte ou nas unidadcs de atendimento da Prefeitura de Caldas

Novas;

r) Occlaracao de que nao acumula cargo publico;

s) Dcclaracao dc bens c valorcs que constitucm scu patrimonio e de scus

dependentes;

t) Dcclaracao de Ficha 1 ampa;

u) Dcclaracao dc nao cnquadramcnlo nas Lcis Municipals n" 3.174/2021

e 3.175/2021;

v) Foto 3x4;

w) Lxamc medico Admissional cjuc o torna apto para

funcao publica.

I-B. Portaria dc nomcacao ao cargo publico efetivo;

I-C. Portarias de nomeacao cm Comissoes Permanentes

Transitorias;

I-D. Portarias dc rcvogacao do ato dc nomcacao cm Comissoes;

I-E. Avaliacoes Parkis de Desempenho ao decorrer do Fstagio de

Probatorio realiza^pclo proprio servidor c chcfia mediata/imediata;

o) Certidao Civcl Federal a ser

ludiciaria dc Golds) podc scr

ou nas unidades no caso de

exame se a situacao

de debitos cstaduais a scr a cmitida pclo site

nas unidadcs de atendimento da

o excrcido da

64. 3453-1188 | www.camaradecaldas.go.gov.br | contato@camaradecaldas.go.gov.br

PACO LEGISLATIVO AAARTINHO PALMERSTON - Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangd I - Caldas Novas-GO CEP 75.680-350



CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

I-F. Parecer Conclusivo da Comissão de Desenvolvimento Funcional

final do estágio probatório para aquisição dc estabilidade, com a

devida publicação pela autoridade competente;

I-G. Cópias de atestados médicos, de certidões e outros documentos

comprobatórios que justifiquem a falta ao serviço sem prejuízo dc sua

remuneração, conforme previsto no Regime Jurídico do Scr\údor

Público;

I-H. Requerimentos de férias, de mudança de férias e de abono

pecuniário com as respectivas portarias de concessões;

I-I. Requerimentos dc licenças c afastamentos, com o respectivo

parecer jurídico, e portarias de concessões;

I-J. Ofícios dc ordem judicial referente ao servidor público;

I-K. Comprovantes dc descontos efetuados cm Remuneração dc

servidor acompanhado do ato que o motivou;

I-L. Notificações direcionados ao servidor público, com o devido

ao

comprovante de recebimento;

I-M. Cópia do Certificado de Conclusão, em caso de oferecimento pela

Administração Pública dc programa dc reciclagem c capacitação

público municipal, objetivandopermanente do servidor

profissionalização;

I-N. Quaisquer outros requerimentos realizados pelo servidor público

a

cm atividade;

I-O. Parecer do Controle Interno referente à contratação dc admissão

em cargo público; ,

I-P. Portaria dc exoneração ao cargo efetivo com  o devi*

^acaminhamento da Pasta Funcional ao Arquivo

Municipal.

I-Q. Parecer Jurídico acerca de todos requerimentos de gratificações,

licenca-prcmio^mi

r\

desta Câmara

pn )grenfjmiw
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'  CÂMARA MUNICIPAL DE
i CALDAS NOVAS

Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

Dossiê do Agente Público Comissionado:IL

II-A. O Dossic Funcional do Agente Público Comissionado sempre

Oficio de Solicitação de (Contratação ao setor deiniciara com o

Recursos Flumanos, devidamente feito pelo Presidente da Câmara para

lotação cm cargos de chefia, direção ou assessoramento administrativo;

Vereador para lotação do gabinete de vereador que solicitou a

contratação.

ou

Oficio dc Solicitação, deverá haver na pasta do senador

atestado da existência de vaga no cargo em que

nomeação e (Jertidão atestando o gasto total com pessoal,

cm atendimento ao previsto no art. 20, FII, 8a9 e .9 da Lei dc

Responsabilidade Fiscal, bem como da observância do parágrafo único

do artigo 22 da citada lei.

II-C. Documentos exigidos para investidura ao cargo público,

conforme previsto na Instrução Normativa n" 001/2020:

a) Carteira dc Idenúdade Civil;

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Situação (Zadastral no CPF;

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

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

d) 'iitulo dc Flcitor c Certidão dc C)uitação Eleitoral, emitida pelo site do

Tribunal Regional Eleitoral - TRE;

c) Certificado dc Reservista ou dc dispensa de incorporação, para

/ candidatos do sexo masculino, ate 45 anos;

f) Cartão do PIS/PASEP;

g) Comprovante de Flndereço atualizado;

h) Ccrüdão de Na^düiüüriBidl^^^S

II-B. Após

Comissionado,

ocorreu a

Comprovante de Inscrição e de
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

i) Carteira de vacinação para filhos de até 6 anos de idade;

j) (’ópia do C^artào da Chonta Bancária;

k) (Certidão (Criminal Rstadual

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

estadual, no caso de positiva, deve 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;

1) (Certidão (Criminal Federal (Seção judiciária do Fstado de Goiás) a ser

emitida pelo site http://www.trfl.jus.br, ou nas unidades de

atendimento da Justiça Federal, no caso de positiva, deve 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;

m)( xrtidão (uvei Estadual a ser expedida pela justiça Estadual pode ser

emitida pelo site http://www.tjgo.jus.br, ou nas unidades de

atendimento da Justiça Estadual, no caso de positiva, deve apresentar

certidão narrativa para exame se a situação exposta se enquadra na

vedação que trata o art. F‘ da Lei Municipal n" 1.821 /2011;

n) Certidão Cível Federal a ser expedida pela Justiça Federal (Seção

judiciária de Goiás) pode ser emitida pelo site http://www.trfl.jus.br,

ou nas unidades de atendimento da Justiça Federal, no caso de

positiva, deve apresentar certidão narrativa para exame se a situação

exposta se enquadra na vedação que trata o art. F‘ da Lei Municipal n”

1.821/2011;

o) Declaração de que não acumula cargo público;

p) Declaração de que não possui grau de j:)arcntesco com agente politic)^

ou ocupante dc cargo de chefia, direção^ assessoramento;

q) Declaração de bens e valores que œnstituem seu patrimônio e de seus

dependentes;

r) Declaração dc Fi¡

emitida pelo siteser

/
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CAMARA MUNICIPAL DE

mj CALDAS NOVAS
isr-

\

Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo”

s) Dcclaracao dc nao cnquadramcnto nas Ixis Municipals n" 3.174/2021

c 3.175/2021;

r) Rxame medico Admissional que o torna apto para  o exerci'cio da

funcao publica.

II-D. Portaria dc nomcacao ao cargo publico comissionado;

II-E. 'bcrmo dc Posse;

II-F. Copias dc aicsiados medicos, ccrtidocs c outros documcnlo

comprobatonos que justifiquem a falta ao ser\dco sem prejuixo de sua

rcmuneracao, confonne previsto no Regime Jundico do Servidor Publico;

II-G. Requerimentos dc ferias, dc mudanca dc ferias c dc aboiio

pecuniario com as respeedvas portarias de concessoes;

II-H. Oficios de ordem judicial referente ao scr\ddor publico;

II-I. Comprovantes dc dcscontos efetuados cm Rcmuneracao dc servidor

acompanhado do ato que o motivou;

II-J. Notificacocs direcionados ao sci'vidor publico, com o devido

comprovante de recebimento;

II-K. Quaisquer outros requerimentos rcalixados pelo servidor publico cm

atividadc;

II-L. Parecer do Controle Interno referente a contratacao de admissao em

cargo publico c caso haja solicitacao, Parecer Jun'dico;

II-M. Portaria dc cxoncracao ao cargo comisvsionado com o devido

cncaminhamento da Pasta Puncional ao Arquivo desta Camara Municipal.

Art. 4” - Fica instituida a Comissao de Fiscalizagao de Dossie Funcio

com o objetivo dc fiscaHzar o cumprimento desta instrucao normativa referen

rcgularidadc das documcntacocs da pa^ta funcional dos agentes publicos desta

Camara e ainda de todos os procemmentos em tramite no Departamento de

omissao devc atuar dc modo diligente com o

a

Rccursos Humanos. A referi*
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo"

intuito dc sanar c rcgulariy^ar todos os atos fiscalizados que estiverem em

desacordo.

Parágrafo único. � Comissão deverá ser nomeada pelo Presidente da Câmara

Municipal de Caldas Novas, através dc Portaria.

Art. 5'" - Csta Instrução Normativa entrará cm vigor na data dc sua publicação.

002/2020 c demais disposiçõesArt. 6° - Fica revogada a Instrução Normativa n'

cm contrário.

Câmara Municipal de Caldas Novas, 17 dc janeiro dc 2022.

MARINHO CÂMARVjKLEMENTE DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

MARCELO DA PAZ DE OLIVEIRA MIRANDA

Controládor Interno

'  Procuradora Jurídica
0��.�40.497

Mm 933
DUARTElor^a^ne/dÍasDEBORAH

Procuradora Jurídica

OAB/GO n" 45.497
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
"Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

ANEXO I

CHECK LIST DOSSIÊ FUNCIONAL

CARGOS EM COMISSÃO

NOME: _
CARGO:

FolhaDocumentaçãoItem

Ofício dc solicitação ao RH ou Presidencia para contratação no

referido cargo com o devido Protocolo do Ofício

Certidão exarada pelo Setor de Recursos Humanos, competente

atestando existencia de vaga no cargo cm que ocorreu a

nomeação e Certidão atestando o gasto total com pessoal, em

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

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

Declaração do nomeado atestando a não acumulação indevida dc

cargos públicos (Art.37, XVI, CF) OU a compatibilidade dc
horário, nos casos de cargos acumuláveis, sob pena de
responsabili^^ação

Declaração De Grau De Parentesco (Não Nepotismo

Declaração de Bens e \Alores, com a indicação das fontes de

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

'j9CM c Lei 11° 8429/92

01

02

03

04

05

Declaração Da Ficha Limpa - Lei Municipal n. 1.821/201106

Declaração de não enquadramento nas Leis Municipais n'

3.174/2021 e 3.175/2021
07

Cópia da Carteira de Identidade.08

Cópia do CPF ou liabilitação09

Cópia do PIS ou Pasep

Cópia do título eleitoral

10

11

Cópia da certidão de quitação eleitoral12

Cópia da certidão dc casamento ou nascimento

Cópia do certificado dc reservista (homem)

Cópia do Cartão de Conta Bancária

Cópia da certidão dc nascimento dos filhos menores dc 18 anos

Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de até 06 anos de

idßdc

13
14
15
16

17

tipia do comprovante dc endereço18

Cópia do comprovante de escolaridade, conforme a etigênçi^H
/7??? bict,

m
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

C^omprovaiitc dc inscri9ao nos consclhos da categoria

profissionai (OAB, CREA, CRM, CRC, dentre outros) quando a
lei de cfiagao do cargo exigir habilitagao especffica

C^ertidao Oiminal negativa da Justica Kstadual e certidao

narradva (caso positiva)

Certidao Criminal negativa da Justica Federal e certidao narrativa

20

21

22
(caso positiva)

(xrtidao (dvel negativa da Justica Fstadual e certidao narrativa23
(caso positiva)

Certidao Qvel negativa da justica Federal e certidao narrativa24
(caso positiva)

FAamc Medico Admissional (apto)

Copia da Portaria de Nomca9ao

(^omprovante de Publica9ao da Portana de Nomea9ao
Termo de Posse do Servidor

25

26

27

28

Parccer do (Mntrolc interno rcfcrcntc a contrata9ao dc adinissao
29

em cargo publico

Copias de atestados medicos, certidoes e outros documento

comprobatoiios que justifiqucm a falta ao servi90 sem prejuizo30

dc sua rcmunera9ao

Requerimentos dc ferias, dc mudan9a dc ferias c dc abono

pccuniario com as rcspcctivas portarias dc conccssocs

Oficios dc ordem judicial rcfcrcntc ao servidor publico

Comprovantes dc dcscontos efemados cm Rcmuncra9ao dc

servidor acompanhado do ato que o motivou

Notifica9oes direcionados ao servidor publico, com o devido

comprovantc de recebimento

Quaisquer outros requerimentos rcalizados pclo servidor publico
cm atividadc

31

32

33

34

35

Portaria de exoncra9ao ao cargo ^etivo com o devido

encaminhamento da Pasta Funcio^

Municipal.

Arquivo desta Camaraao36
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CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
"Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

ANEXO II

CHECK LIST DE DOSSIÊ FUNCIONAL

CARGO EFETIVO

NOME: _
CARGO:

FolhaDocumentaçãoItem

Certidão exarada pelo Setor de Recursos Humanos, competente

atestando existência de vaga no cargo em que ocorreu a

Certidão atestando o gasto total com pessoal, cm
e .9 da T.ei de

nomeaçao e

atendimento ao previsto no art. 20, ITI, 'a9

Responsabilidade Fiscal, bem como da observância do parágrafo

único do artigo 22 da citada lei.

Declaração do nomeado atestando a não acumulação indevida dc

compatibilidade decargos públicos (Art.37, %�&, CF) OU

01

horário, nos casos de cargos acumuláveis, sob pena

responsabilização

Declaração De Grau De Parentesco (Não Nepotismo) para os

servidores efetivos que assumirem função de confiança

de

Declaração de Bens e \'alores, com a indicação das fontes de

a
02

03

renda, de acordo com a Resolução Normativa n° 009/97, do04

F5< c (Lei n° 8429/92)
Declaração Da Ficha Limpa - I^i Municipal n. 1.821/201105

Leis Municipais n'Declaração de não enquadramento nas

3.174/2021 e 3.175/2021
06

Cópia da Carteira de Identidade.

Cópia do CPF ou habilitação

07

08

Cópia do PIS ou Pasep09

Cópia do título eleitoral

Cópia da certidão de quitação eleitoral

10

11

Cópia da certidão de casamento ou nascimento

Cópia do certifìcado de reservista (homem)

12

13

Cópia do Cartão de Conta Bancária14

Cópia da certidão de nascimento dos ñlhos menores de 18 anos

Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de até 06 anos de
idade

15

16

¥ovante de endereço17 Cópia do co;

Cópia do^eomprovante dc escolaridade, conforme a exigência da
b.: /1:

18
.¥4i ,

p.
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

Comprovante de inscri^ao nos conselhos da categoria

profissional (OAB, C^REA, CRJVI, CRC, dcntxc outros) quando a

lei de criagao do cargo cxigif habilitagao especifica

Ccrtidao CMminal ncgariva da Justica Estadual ccrtidao

19

20
narrativa (caso positiva)

Ccrtidao Criniinal ncgativa da Justica Federal c ccrtidao narrativa
21

(caso positiva)

Ccrtidao Civcl ncgativa da Justica Fstadual c ccrtidao narrativa22
(caso positiva)

Ccrtidao Civcl ncgativa da justica Federal c ccrtidao narrativa

(caso positiva)

Copia do atestado dc sanidadc fisica c mental dc acordo como

solicitado no cdital do concurso (Kxamc medico Admissional)

23

24

Copia da Portaria de Nomca9ao25

Comprovante de Publica9ao da Portaiia de Nomeacao26

'f ermo de Posse do Servidor
Parccer do Controlc Interno referente a contratacao de admissao

27

28
cm cargo publico

Indica^ao do numero do cdital rclativo ao concurso cm que foi

aprovado (vcrificar nos atos dc nomeacao e posse)

Ccrtidao exarada pelo orgao municipal competente atestando

cxistcncia dc vaga no cargo cm que ocorreu a nomeacao

Ccrtidao exarada pelo orgao municipal competente atestando a

cxistcncia dc disposigao na LDO quanto a admissao de pessoal
Indicacao do numero do cdital rclativo ao concurso cm que foi

29

30

31

32

aprovado (verificar nos atos de nomeacao e posse)

Ccrtidao exarada pelo orgao municipal competente atestando a

existencia de disposi^ao na LDO quanto a admissao de pessoal
Portarias dc nomeacao cm Comissocs Permanentes ou

'Iransitorias

33

34

Portarias de revoga^ao do ato de nomeacao em Comissoes

Avaliacocs Parciais dc Desempenho ao dccorrcr do Flstagio dc

Probatorio rcalizada pelo proprio servidor c chcfia

mediata/imediata

35

36

Parccer Conclusivo da Comissao de Dcsenvolvimcnto Funcional

ao final do estagio probatorio para aquisi^ao de estabilidade, com

a devida publica^ao pela autoridade competente

Copias de atestados medicos, certidoes e outros documento

comprobatorios ejue justifmucm a falta ao semeo sem prejuizo
dc sua rcmuncracao

37

38
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CAMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS4
4

Caldas Novas a Maior Estancia Hidrotermal do Mundo

Rcqucrimcntos dc fcrias, dc mudanca de fcrias c dc abono
pccuniario com as respectivas portarias dc concessocs

Rcqucrimcntos dc liccncas c afastamcntos, com o rcspcctivo
parecer jundico, e portarias de concessocs

Qfkios dc ordcm judicial rcfcrente ao servidor publico

(kmprovantcs dc dcscontos cfctuados cm
servidor acompanhado do ato que o motivou

Notifica^ocs dirccionados ao servidor publico, com o devido

comprovante de recebimento

Rcmuncracao dc

Ciopia do Certificado de Conclusao, cm caso de oferccimento

pcla Administracao Publica de programa

capacitacao permanente do

objetivando a proFissionaliza^ao

Quaisquer outros rcqucrimcntos rcalizados pclo servidor publico

cm atividadc

de rcciclagem e

servidor publico municipal,

Portaria dc cxoncra(;:ao ao cargo efetivo com o devido

encaminhamento da Pasta Puncional ao Arquivo desta C.amara

Municipal.

Parecer Jundico acerca de todos requerimentos de gratifica^oes,
licen<;a-prcmio, quinquenios, adicionais e progressoes.

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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