
CÂMARA MUNICIPAL DE

CALDAS NOVAS
Caldas Novas a Maior Estância Hidrotermal do Mundo

INSTRUÇÃO NORMATIVA N" 00AI2022

Disciplina as Comissões existentes no âmbito da

Câmara Municipal de Caldas Novas c dá outras

providencias.

Municipal de Caldas Novas,

atribuições legais, e tendo em vista o

31, 37, 70 e 74, da (ionstituiçào Federal e na Fei

1.110 de 12 de março de 2003, ejue instituiu no âmbito

o Sistema De (iontrolc Interno como órgào regulador,

O Controlador Interno da Câmara

Fstado de Goiás, no uso de suas

disposto nos artitì'os

Municipal n

municipal

avaliador e fiscalizador da execucâo orçamentária, financeira, patrimonial.

í->

operacional c gerencial;

Considerando o disposto na Instrução Normativa n'' 003/2018, Qg

de março de

disciplina sobre os

dados no portal da transparência^

2018 da Câmara Municipal de Caldas Novas/GO, cjue

procedimentos a serem observados para inclusão de

002/2022, de 17Considerando o disposto na Instrução Normativa n

Municipal dc Cialdas Novas/GO, que

serem adotados pelo s.e4or de pessoal

refere ao arquivo pessdíd de cada agente

quadro pessoal da Câmtp>fi Municipal de Cui

dc janeiro dc 2022 da C.âmara

disciplina sobre os procedimentos a í

e recursos humanos no que se

público pertencente ao

Novas e dá outras providências;

-/-»: -�«
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Considerando o disposto na ].ci n" 8.666/1993, dc 21 dc junho dc 1993,

que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da C^onsiituiçao 1'cdcral, institui normas

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Caldas

Novas/GO;

Considerando o disposto na Lei Complementar Municipal n" 021/2014,

de 03 dc julho dc 2014, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores

Públicos do Município dc Caldas Novas, dc suas autarquias c bundações;

Considerando a necessidade de disciplinar todas as Comissões existentes

no âmbito do Poder Legislativo Municipal que justificam a concessão dc

gratificações de funções c de atividades.

RESOLVE:

Regulamentar sobre as Comissões existentes no âmbito da Câmara

Municipal de Caldas Novas.

Art. Î

CAPÍTULO I

DAS COMISSÕES

SEÇAO I

Da Comissão dc Lickííção
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Art. 2° - A Comissao dc licitacao/Contratacao, podc scr pcrmancntc (inscrtas

fixa da Adminisu-acao) ou especial (designadas para proccssar e

julgar determinada licitacao ou conjunto de licitacoes, devendo ser extintas apos

o cumprimento de sua funcao especifica), sendo criada pela Administracao com

a funcao dc rcccbct:, examinar c julgar todos os documentos e procedimentos

rclativos as licitacoes e ao cadastramento de licitantes.

na cstrutura

§r. Devera ser composta de, no minimo, 3 (tres) membros, sendo ser\ddores

qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos orgaos da Administracao

responsaveis pela licitacao.

§2'’. A investidura dos membros das Comissocs permanentes nao excedera a 1

(um) aiio, vedada a rcconducao da totalidade dc scus membros para

comissao no penodo subsequente.

a mesma

Art. 3*^ - Os membros das (iomissoes de licitacao responderao solidariamente

por todos os atos praticados pela Comissao, salvo se posicao

divergente estiver dcvidamcnic fundamentada c registrada cm ata lavrada na

reuniao em que tiver sido tomada a decisao.

individual

Art. 4° - A Comissao possui as seguintes atribuicocs:

rcceber, examinar c julgar todos os documentos e procedimentos rclativos

as licitacoes c ao cadastramento dc licitantes, bem como rubricar todos os

documentos conferidos;

11. promover diligcncia destinada a esclarccer

do proccsso administrativo dc licitaqao, ̂

docLimento ou informacao que deveri;

1.

a complementar a instrucao

So vedado incluir postcriormente,

*onstar originariamente da proposta;
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proccdimcntos liciratorios cm111. promovcr o acompanhamcnto dc Todos os

andamcnto no ambito do Podcr Lcgislativo Municipal;

procedimentoIV. em caso de constatacao de qualquer irregularidade

licitaMrios c dcvcr rcpassar ao conhccimcnto dc autoridadc superior rcsponsavcl

nos

cm apurar o fato narrado;

; quaisquer outras atribuicocs pertinentes c rclacionadas com as

licitaqdcs, inclusive cm caso dc dispensa ou incxigibilidadc.

V. cxcrccr

SEgAO II

Da Equipe de Apoio e do Pregoeiro

A modalidadc dc licitacao denominada pregao para aquisicao dc bens c

c a Equipe dc Apoio. A

Art. 5'

scr\dcos comuns deve contar com o pregoeiro

autoridadc compctcntc dcsignara, dentre os scnddorcs do orgao ou entidade

promotora da licitacao, o pregoeiro c rcspcctiva equipe dc apoio, nomcados por

periodo determinado ou para pregao especifico.

Art. 6” - As atribuicocs do pregoeiro inclucm:

1 - o credenciamento dos interessados;

11-0 recebimento dos envelopes das propostas de precos e da documcntacao de

habilitacao;

a abeitura dos envelopes das propostas de precos,

classificacao dos proponentes;

IV - a conduqao dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta

ou do lance de menor preco;

V - a adjudicacao da proposta dc menor pre^o;

VI - a elabora^ao de ata;

Vn - a condu^ao dos trabalhos da equipe dc apoio;

o seu exame e a111
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VII1 - o rcccbimcnto, o cxamc c a dccisao sobrc recursos; c

IX - o cncaminhamcnto do proccsso dcvidamcntc instruido, apos a adjudicacao,

a autoridade superior, visando a homologacao e a contratacao.

Paragrafo Unico. Ciabcra a cquipc dc apoio, dcnirc oulras atribuicocs, auxiliar o

prcgociro cm todas as fascs do proccsso licitatorio.

A equipe de apoio devera ser integrada por servddores ocupantes de

ao quadro pcrmancntc

Art. 7'

cargo cfcrivo ou cmprcgo da administracao, pcrtcnccntcs

do orgao ou cntidadc promotora do cvcnto.

§1". A cquipc dc apoio dcvcra scr composta dc, no mmimo, 3 (trcs) mcmbros.

dcsignacao do Prcgociro podcra§2‘*. A invcstidura da Kquipc dc Apoio c a

ocorrcr para pciiodo dc 1 (uni) ano, adinilindo-sc rcconducocs, ou para licitacao

espccifica.

SEgAo III

Da Comissao Processante DiscipHnar e da Sindicancia

O Proccsso Disciplinar c o instrumcnto dcstinado  a apurar a

scr\ddor por infracao praticada no cxcrci'cio dc suas

tcnha rclacao com as atribuicocs do cargo cm quc ^c

Art. 8'

rcsponsabilidadc do

atribuicocs, ou quc

encontre investido.

Paragrafo Unico. A sindicancia c pcca prcliminar informativa do procc^

administrative) disciplinar, devendo ser promovida quando

estiverem dcfinidos ou faltarcm elementos indicativos dc autoria.

os fa nao
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P 1*0 cc s s o A cl minis tra livoA Comissao Proccssantc conduzira o

especial, e a Sindicancia sera composta por 03 (tres)

Art. 9'

Disciplinar, permanente ou

scrvidorcs, dcsignados pda autoridadc competcntc quc indicaii, dcntrc des, o

Prcsidcntc, quc dcvcra scr ocupantc dc cargo cfctivo superior ou do mesmo

nivd, ou ter nivcl de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

scu

a Sindicancia terao como secretario urn servidor efetivo

indicac^ao recair cm um dos sens

§r*. A Comissao e

designado pdo scu Prcsidcntc, podendo

membros.

§2". Nao podcra participar da Comissao Proccssantc ou da Sindicancia, conjugc,

afim, cm linha rcta oucompanheiro ou parente acusado, consanguinco

colatcral, ate o 3" grau, scu amigo intimo ou inimigo capital.

ou

Art. 10 ~ A Comissao Proccssantc c a Sindicancia excrccrao suas atividades com

o sigilo ncccssario a ducidacao doindcpcndcncia c imparcialidadc, assegurando

fato, ou cxigido pdo intcrcssc da Adnainistra^ao, bem como, ampla garantia

atribuicc3cs. Sendo quc todas as suas rcunk'ics terao carater

no

exerdcio de suas

reservado.

SEgAO IV

Da Comissao de Fiscalizagao de Dossie Funcional

Art. 11 - A Comissao de Fiscalizacao de Dossie Funcional tern como objetivo/^

cumprimento da Instrucao Normativa n

Municipal dc Caldas Novas, no quc tangc

documentacoes exigidas que devem constar nas pastas funcionais d/^cada agente

publico cm exerckio.

003/2022 da Canafiscalizar o

rcgularidadc dc n as as
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Parágrafo Único. A referida Coinissào deve ainda fiscalizar todos os

procedimentos em trâmite no

amar de modo diligente com c

conformidade com o exigido pela citada Instrução Normativa.

Departamento de Recursos Humanos, devendo

inmito da realização ou saneamento de atos cm

Art. 12 - A (Comissão deverá scr nomeada através de Portaria do Presidente da

(Amara Municipal de (Aldas Novas. Será composta de, no mínimo, 3 (três)

membros, dentre os agentes públicos, sendo que a investidura dos membros não

excederá a 1 (um) ano.

SEÇAO V

Da Comissão de Regulamentação da Lei de Acesso à Informação

Art. 13 - A (iomissão de Regulamentação da Lei de Acesso à Infoimação possui

como objetivo assegurar e fiscalizar o efetivo cumprimento da Lei Federal n"

12.527/2011, que prevê que os entes públicos devem garantir o acesso a

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5*^, no inciso II do § 3” do art. 37

e no § 2" do art. 216 da (ionstituição Federal.

Art. 14 - A ( lomissão será responsável:

Por se reunir bimestralmente, c accímpanhar as informações inseridas no

Portal da Transparência;

Notificar os responsáveis em caso de falhas e ausência de informaçõá^

constatadas.

1-

II-

Art. 15 - ;\ Comissão deverá ser nomeada ajames de Portaria do Presidente da

Câmara Municipal de Caldas Novas. composta de, no mining 3 (três)
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mcmbros, dcntrc os agcntcs publicos, scndo quc a invcstidura dos mcmbros nao

cxccdcra a 1 (um) ano.

SEgAo VI

Da Comissao de Levantamento c Avalia^ao Patrimonio

Art. 16 - A Coinissao dc Levantamento e Avaliacao Patrimonio sera responsavel

pela gesfao patrimonial da (iamara Municipal dc (ialdas Novas. Deve realizar

atividades ncccssarias ao recebimento, incoiporacao, controlc, manutencao e

desfazimento dos bens permanentes de uma instituicao.

Paragrafo Unico. Material l^ermanente c aquelc quc, cm razao dc seu uso

correntc, nao perde a sua identidade fisica, c/ou tern uma durabilidadc superior a

2 (dois) anos.

Art. 17 - Os materiais pennanentes, na aquisic^ao ou incorporacao ao patrimonio,

receberao numeros sequcnciais dc registro patrimonial para identifica^ao e

inventario. O numcro dc registro devera scr aposlo no material, mediante

etiqueta apropiiada e carimbo para o materialgravacao, fixacao de placjueta ou

bibliografico.

Art. 18 - Os bens patrimoniais scrao registrados cm fichas ou livro dc inventario,

ou baixa; dcscricao do bem;

quantidadc; valor; numcro do proccsso c idcntificacao do responsavel por si|/

que conterao: data dc aquisicao; incoiporacao

;^uarda e conservacao.

^crtcnccntcs ao Podcr Lcgislativo

fichas devidamente numeradas, com

'acao, tipo, numcro da nota fiscal, modclo.

§r\ O registro dos vciculos c maquinas

Municipal devera ser mantido em livro^

indicacao da marca, cor, ano de fa
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numcro do motor c dos chassis, data dc aquisicao, placa c numcro do rcgistro

Dcpartamcnto dc 'i'ransito, quando for o caso.

no

controle dc quilomctragcm ou dc

dcmonstrativo dc coiisumo dc combusdvcis c

accssorios utilizados nos

§2“. Para cada vci'culo c maquina havcra o

horas trabalhadas com

lubrificantcs, c nos scr\dcos mccanicos, das pccas

mcncionando a quantidadc comprada, o valor c a data da rcalizacao damcsmos,

despesa

invcntario fisico dos bens

com o objetivo de

Art. 19 - A Comissao rcalizara pciiodicamcntc o

patrimoniais cm

atualizar os registros

responsabilidade dos agentes rcsponsavcis por sua guarda c instmir as prcstacocs

penodos nao superiores a 01 (um) ano,

controlcs administrativo c contabil, confirmar a

dc contas anuais.

Art. 20 - A Comissao devera ser nomcada atraves de Portaria do Presidente da

Camara Municipal dc Caldas Novas. Sera composta dc, no mi'nimo, 3 (tres)

membros, dentre os agentes publicos, sendo que a investidura dos membros nao

excedcra a 1 (um) ano.

SEgAo VII

Da Comissao de Desenvolvimento Funcional

Art. 21 - Ao entrar em exercicio, o servidor habilitado em concurso publico e

empossado cm cargo dc provimento efetivo, cstara sufeko a cstagio probato^

pclo periodo dc 03 (tres) anos, dentro do qual

objeto de avaliacao para o

fatorcs:

sjrfa apddao c capacidade scrao

desempenho d^ cargo, observados os seguintes

a
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T. Assiduidadc;

11. Disciplina;

(’apacidade dc Iniciativa;

Produtividadc;

V. Rcsponsabilidadc.

111.

IV.

rcaUzar asera rcsponsavcl anualmcnre porParagrafo Unico. A C^oniissao

Avaliacao de Desempenho periodica dos servidores efedvos estaveis.

realizadas 3 (tres) avaliacoesArt. 22 - Durante o cstagio probatorio serao

parciais anualmente pela chefia mediata/imediata  e pelo servidor, atraves de

formulario especifico.

Art. 23 - 'I'odos os formularios de avaliacoes parciais realizados durante o

ser submetidos a Comissao dc Descnvolvimcnto

do termino do estagio para julgamento e

cstagio probatorio deverao

Puncional 04 (quatro) meses antes

homologacao.

Art. 24 A Coinissao devera ser nomeada atraves de Portaria do Presidente da

Camara Municipal dc Caldas Novas. Sera composta dc, no mmimo, 3 (tres)

membros, dentre os agentes publicos efetivos estaveis, sendo c|uc

dos membros nao excedcra a 1 (um) ano.

a investidura

CAPITULO II

Das gratifica9oes de fun^o e de atividade

Art. 25 - A investidura nas Comisstys citados no Capitulo 1 sera remunerai

conformc disposto na Portaria '088/2019, de 18 de fevereiro de 2019 da
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Câmara Municipal dc Caldas Novas/GO, que regulamenta a gratificações d

atividades instituída na Lei Complementar tL 021 de 03 de julho dc 2014.

e

Art. 26 - Ksta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 27 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

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

MARINHO CÂMARA MENTE DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

MARCELO DA PAZ DE OLIVEIRA MIRANDA

ControladorM^terno

DIAS DUARTEDEBORAH LORR

Procuradora Jurídica

OAB/GO n" 45.497
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