
Câmara Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo

Palácio Legislativo “Eugênio Salvador”

DECRETO Nº 036/2019

Aprova  Instrução  Normativa  SCPT   nº
001/2019,  Versão  01,  que  dispõe  sobre
procedimentos  a  serem  adotados  quanto
remessa  de  informações,  banco  de  dados,
documentos  e  imagens  para  o  Portal  da
Transparência,  relativos  aos  Sistemas  de
Contabilidade,  Gestão  de  Pessoal,  Compras,
Licitações  e  Contratos,  Almoxarifado  e
patrimônio  no  poder  legislativo  e  dá  outras
providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado Espirito Santo, no uso de

suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe sobre o Regimento Interno e a

Lei Orgânica do Município de Jaguaré-ES.

Considerando o disposto na Lei nº 974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe

sobre  o  Sistema  de  Controle  Interno  no  âmbito  do  Município  de  Jaguaré-ES e

desnecessidade de Lei  especifica do Poder Legislativo para criação de estrutura

própria do controle, ante a já existência daquela Lei.

Considerando as disponibilidades orçamentárias e financeiras e os princípios da

eficiência, da economicidade e da razoabilidade.

DECRETA:

Art. 1º - Aprova Instrução Normativa SCPT  nº 001/2019, Versão 01, que dispõe

sobre procedimentos a serem adotados quanto remessa de informações, banco de

dados,  documentos  e  imagens  para  o  Portal  da  Transparência,  relativos  aos

Sistemas de Contabilidade, Gestão de Pessoal, Compras, Licitações e Contratos,

Almoxarifado e patrimônio no poder legislativo e dá outras providências, que segue

em anexo como parte integrante do presente decreto.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo,

aos 02 (dois) dias do mês de outubro de dois mil e dezenove (2019).

ALOÍSIO CETTO
Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na

data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETO
Secretaria Geral
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SISTEMA DE CONTROLE DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPT Nº.  001/2019

Versão: 01
Aprovação em: 02/10/2019
Ato de aprovação: Decreto nº 036/2019
Unidade Responsável: Unidade Central de Controle Interno

I – FINALIDADE 

A  presente  Instrução  Normativa  tem  por  finalidade  orientar  e  disciplinar  os
procedimentos  a  serem adotados  pela  Unidade  de  Controle  Interno  da  Câmara
Municipal  de  Jaguaré,  quanto  à  remessa  de  informações,  banco  de  dados,
documentos e imagens para o Portal da Transparência, relativos aos Sistemas de
Contabilidade, Gestão de Pessoal, Compras, Licitações e Contratos, Almoxarifado e
Patrimônio.

II – ABRANGÉNCIA 

 Abrange a Unidade Central  de Controle Interno e demais unidades da estrutura
organizacional da Câmara Municipal de Jaguaré/ES.

III – CONCEITOS 

1 – Porta da Transparência: Sistema de informação onde são armazenados os
dados de livre acesso aos cidadãos, órgãos de controle interno e externo, etc;

2 – Sistema de dados: onde o portal da transparência está interligado aos sistemas
de  Contabilidade,  Recursos  Humanos  e  Folha  de  pagamento,  Almoxarifado,
Patrimônio e Compras/Licitações e Contratos, sendo essas publicações de forma
automática;

3 – Acesso área restrita: utilizado por servidor cadastrado para inserir informações
referentes aos arquivos que precisam ser anexados que não são informados via
sistema de dados;

IV - BASE LEGAL 

 Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação), Lei Complementar
131/2009 (Lei da Transparência) e demais legislações pertinentes ao assunto.

V – RESPONSABILIDADES 
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1  –  O  Gerente  de  Recursos  Humanos  será  responsável  pela  inserção  das
informações relacionadas ao Sistema de Gestão de Pessoal;
2 – O Contador será responsável pela inserção das informações relacionadas ao
Sistema  de  Contabilidade,  Compras/Licitações  e  Contratos,  Almoxarifado  e
Patrimônio, uma vez que, os sistemas são integrados e a publicação é executada
pelo Sistema de Contabilidade;
3 – Designar através de Portaria, o servidor responsável por realizar os lançamentos
na área restrita do Portal da Transparência os documentos a serem anexados, com
exceção dos documentos emitidos pelo Setor de Contabilidade que será publicado
pelo Contador ou seu auxiliar;
4  –  Para  solicitar  o  cadastramento  ou  inativação  de  usuário  responsável  pela
inserção  de  informações  relacionadas  a  Atos  de  Pessoal,  Compras/Licitações  e
Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Controle Interno e demais documentos a serem
publicados conforme necessidade de outros setores será de inteira responsabilidade
deste servidor;
5 – As informações referentes ao Sistema de Apoio Legislativo serão realizadas
mediante  cadastramento  ou  inativação  de  servidor  responsável  nomeado  por
Portaria,  com  o  qual  publicará  todas  as  informações  referentes  ao  cadastro  de
matéria, protocolo, atas, requerimentos e demais documentos integrantes do apoio
Legislativo aos Vereadores;
6 – A solicitação de cadastro e inativação de usuário que trata os itens acima deverá
ser feito mediante oficio ao Controlador Geral, contendo a indicação do nome, CPF
do usuário, e e-mail institucional.
7 – A Controladoria Geral será responsável pelo monitoramento das informações
inseridas  no  Portal  da  Transparência,  alertando  os  responsáveis  em  caso  de
inconsistências;  capacitação  dos  servidores  que  irão  operar  os  Sistemas  que
envolvem o Portal da Transparência, através da área restrita, bem como, divulgar os
sistemas  que  envolvem  o  Portal  da  Transparência,  tanto  no  âmbito  do  Poder
Legislativo quanto as entidades de Controle Social;
8 – Serão observados os prazos descritos a seguir:

SISTEMA PRAZOS
Gestão de Pessoal Até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente ao

mês de competência do pagamento;
Os atos de pessoal deverão ser publicados um dia
após as devidas nomeações, salvaguardando por
motivo  de  força  maior  o  gestor  não  estiver  na
Unidade Gestora para assinatura do documento.

Compras/Licitações
e  Contratos,
Almoxarifado,
Patrimônio  e
Contabilidade

Serão publicados diariamente.

9  –  A  veracidade  e  a  autenticidades  das  informações  inseridas  no  Portal  da
Transparência serão de inteira responsabilidade da Unidade Executora e do servidor
designado por Portaria para essa atribuição, sob as penas da Lei.
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10 – O descumprimento de prazos estabelecidos no item 8 pelos responsáveis das
Unidades  Executoras  e  pelo  servidor  responsável  a  área  restrita  acarretará
advertência  verbal,  expressa  e  havendo  reincidência,  abertura  de  processo
administrativo para apuração de responsabilidade.

VI – PROCEDIMENTOS

1 – Para fins de inserção dos documentos no Portal da Transparência as Unidades
Executoras e o servidor responsável pelas inserções deverão observar:

1.1 – Gestão de Pessoal:
a) Os dados eletrônicos serão exportados do software de Recursos Humanos e
Folha de Pagamento, diretamente ao Módulo de transparência de gestão de pessoal
do Portal da transparência;
b) deverão ser enviadas a Controladoria Geral todas as Portarias publicadas que
nomeou,  ou  exonerou,  ou  designou  qualquer  servidor  responsável  perante  o
Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, conforme rol expresso no art. 144
da Resolução TC nº 261/2013 – Regimento Interno, com fim de atualizar o módulo
“Responsabilidades”, no prazo de até 15 (quinze) dias da data da publicação.

1.2  –  Compras/Licitações  e  Contratos,  Almoxarifado,  Patrimônio  e
Contabilidade:
a)  serão  inseridas  através  da  área  restrita  do  Portal  da  Transparência,  as
informações solicitadas pelo Portal para cadastro e todos os documentos inerentes a
fase  externa  do  procedimento  licitatório,  bem como,  aqueles  correspondentes  à
contratualização/aquisição, em formato digital, obedecidos a tabela a seguir:

DOCUMENTOS FORMATO OBSERVAÇÃO
Cadastro  de:  Licitação,
Contrato,  Ata de Registro
de Preços, Termo Aditivo,
Apostilamento.

Texto livre
Os dados serão publicados via
sistema  ao  Portal  da
Transparência.

Edital  de  Licitação  a
Anexos

Formato  digital
expedido
diretamente  por
software ou arquivo
pdf.

Podem  ser  inclusos  sem
assinaturas,  bastando  constar
informação  de  “ASSINADO
NO ORIGINAL.”

Demais  documentos  da
licitação, Contratos, Ata de
Registro de Preços, Termo
de  Aditivo  e/ou
Apostilamento

Formato  digital,
digitalizado
expressamente

Deverão  ser  digitalizados  os
documentos  originais  para
inserção.

Contabilidade

Formato  digital
expedido
diretamente  por
software ou arquivo
pdf

Deverá  conter  a  identificação
dos  responsáveis  por  sua
assinatura.

Almoxarifado: relatórios de Formato  digital Podem  ser  inclusos  sem
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entradas e saídas 

expedido
diretamente  por
software ou arquivo
pdf

assinaturas.

Patrimônio:  relatório  de
inventário,  termo  de
doação, relatório de baixa

Formato  digital
expedido
diretamente  por
software ou arquivo
pdf

Deverão  ser  digitalizados  os
documentos  originais  para
inserção.

b) Os dados eletrônicos publicados pelo Sistema de Contabilidade será realizado por
exportação automática nos prazos estabelecidos no item 8.

Obs:  Poderão  ser  publicados  outros  documentos  quando  solicitados  por  outros
setores da Câmara Municipal sempre que for solicitado pelo setor competente.

VII - CONSIDERAÇÓES FINAIS 

A inobservância das tramitações e procedimentos de retinas estabelecidas nesta
instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCEES relativas
ao assunto, sujeitara aos responsáveis às sanções legais cabíveis.

As  publicações  devem  ser  realizadas  conforme  descrito  nesta  Instrução
Normativa e sempre fiscalizado pelo Controlador Geral.

Esta  Instrução  Normativa  devera  atualizada  anualmente  ou  sempre  que  fatores
Organizacionais,  Legais  ou  técnicos  assim  o  exigirem  a  fim  de  verificar  a  sua
adequação,  bem  como  manter  o  processo  de  melhoria  continua  dos  serviços
públicos municipais.

Jaguaré/ES, 02 de Outubro de 2019.

Aloísio Cetto
Presidente da Câmara Municipal

Jackeline Costa da Silva
Controladora Geral
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