
                                                                              

                

DECRETO Nº 038/2019 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Regulamenta o parágrafo único do art.  3º da Lei nº
2.562, de 30 de outubro de 2019, que dispõe sobre
regras referentes à organização e ao funcionamento
dos órgãos de deliberação coletiva da administração
municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º -  Ficam determinadas as regras para a organização e o funcionamento dos
órgãos de deliberação coletiva da administração municipal, nos termos deste decreto,
devidamente descritos na Lei Municipal n. 2.562 de 30 de outubro de 2019.

Parágrafo  único.  Não  se  sujeitam  as  disposições  deste  decreto  os  Conselhos
Municipais que em sua composição possuam membros da sociedade civil.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 2º - Os órgãos de deliberação coletiva da administração municipal deverão instituir
calendário  de  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias,  devidamente  aprovado  pela
autoridade maior do município através de portaria, elaborado em comum acordo com o
secretário municipal da pasta ao qual esteja vinculado conforme a seguinte divisão:

 I - Órgãos de deliberação coletiva vinculados à secretaria municipal da Administração
e Gestão de Pessoas:

a) Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro (a) e equipe de apoio;
b) Comissão Geral de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar;
c) Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório;
d) Comissão de Avaliação de Desenvolvimento da Carreira Funcional de Servidor e
assuntos relacionados à Previdência;
e) Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado para admissão de
servidor;
f) Comissão de Alienação de Bens do Patrimônio Público;
g) Comissão do Processo Seletivo para Estágio de Estudantes.
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II  -  Órgãos  de deliberação coletiva  vinculados à  secretaria  municipal  de  Finanças,
Planejamento e Tributação:

a) Comissão de Planejamento Orçamentário.

III  -  Órgãos  de  deliberação  coletiva  vinculados  à  secretaria  municipal  de  Obras  e
Serviços Públicos:

a) Comissão de Avaliação de Imóveis.

Parágrafo único. O calendário de reuniões ordinárias deverá ser estabelecido para o
período  de  1  ano,  distribuídas  mês  a  mês,  sendo  observado  o  limite  de  reuniões
remuneradas conforme o art. 2º da Lei n. 2.562, de 30 de outubro de 2019.

Art.  3º  -  Para  ser  designado  a  participar  de  órgão  de  deliberação  coletiva,  faz-se
necessário o atendimento às obrigações e aos impedimentos previstos no Estatuto do
Servidor Público Municipal.

§1º - O servidor que já perceba alguma gratificação ou incorporação de gratificação
poderá participar de qualquer órgão de deliberação coletiva, desde que observado o
que preceitua o §4º do art. 1º da Lei Municipal n. 2.562 de 30 de outubro de 2019.

§2º - A participação nas atividades e reuniões promovidas pelo órgão de deliberação
coletiva  será  considerado  efetivo  exercício  das  funções  para  efeito  de  jornada  de
trabalho.

Art. 4º - O membro perderá o mandato por:

I - solicitação pessoal;

II - ausência injustificada a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 6 alternadas, no
período do mandato;

III - desligamento do órgão ou entidade do Poder Público Municipal.

Parágrafo  único.  Excetuam-se  do  disposto  neste  artigo  as  ausências,  quando
comprovadas, relativas a:

I - gozo de férias regulamentares;

II - viagens a serviço;

III - licenças previstas em lei;
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IV - serviços obrigatórios por lei.

CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES

Art. 5º - A frequência de reuniões ordinárias será mensal e o seu cumprimento será de
responsabilidade pessoal do presidente ou do seu suplente legal.

§1º  -  A  não  realização  de reunião ordinária  poderá  ser  objeto  de  deliberação dos
membros do órgão de deliberação coletiva, respeitado o quórum de maioria simples
para decidir.

§2º - Caso a reunião prevista não se realize por motivo fortuito, deverá ser apresentada
justificativa na ata da próxima reunião do órgão de deliberação coletiva.

Art. 6º - Os órgãos de deliberação coletiva reunir-se-ão ordinariamente, observado o
calendário previamente aprovado e ratificado pela autoridade maior do município, ou
extraordinariamente,  mediante  solicitação  do  presidente  ou  de  um  terço  de  seus
membros, observado, em ambos os casos, o prazo mínimo de 3 (três) dias para a
realização da reunião.

Art.  7º  Os  órgãos  de  deliberação  coletiva  devem  observar  como  regras  para
deliberação das matérias submetidas à sua apreciação:

I  -  o quórum de um terço do total  de membros para abertura dos trabalhos e para
deliberação por maioria simples;

II  -  o  quórum de  maioria  absoluta  para  aprovação  ou  alteração  do  seu  regimento
interno;

III  - o quórum de maioria absoluta, caso seja prevista a eleição para Presidente do
colegiado;

IV  -  o  quórum de  maioria  absoluta  para  as  deliberações  que  definam alocação  e
dispêndio de recursos financeiros.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃO E DURAÇÃO DOS MANDATOS

Art. 8º - O servidor indicado para órgão de deliberação coletiva terá mandato de até 2
(dois)  anos,  sendo admitida  1  (uma)  prorrogação  por  igual  período  através  de  ato
assinado pela autoridade maior do município.
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Art.  9º  Os  órgão  de  deliberação  coletiva  terão  em  sua  composição  a  seguinte
quantidade membros titulares e suplentes:

I  -  Comissão Permanente  de Licitações,  Pregoeiro  (a)  e  equipe de apoio:  3  (três)
membros titulares e 3 (três) suplentes em cada comissão da mesma natureza;

II  -  Comissão  Geral  de  Sindicância  e  Processo  Administrativo  Disciplinar:  3  (três)
membros titulares e 3 (três) suplentes em cada comissão da mesma natureza;

III  -  Comissão de Avaliação de Desempenho de Servidor  em Estágio Probatório:  3
(três) membros titulares e 3 (três) suplentes em cada comissão da mesma natureza;

IV - Comissão de Avaliação de Desenvolvimento da Carreira Funcional de Servidor e
assuntos relacionados à Previdência: 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes em
cada comissão da mesma natureza;

V - Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado para admissão de
servidor:  5  (cinco)  membros  titulares  e  5  (cinco)  suplentes  em  cada  comissão  da
mesma natureza;

VI - Comissão de Alienação de Bens do Patrimônio Público: 3 (três) membros titulares
e 3 (três) suplentes em cada comissão da mesma natureza;

VII - Comissão do Processo Seletivo para Estágio de Estudantes: 3 (três) membros
titulares e 3 (três) suplentes em cada comissão da mesma natureza;

VIII - Comissão de Planejamento Orçamentário: 3 (três) membros titulares e 3 (três)
suplentes em cada comissão da mesma natureza;

IX - Comissão de Avaliação de Imóveis: 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes
em cada comissão da mesma natureza.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - A participação de servidor ou empregado público nos órgãos de deliberação
coletiva não os afasta das atribuições do cargo efetivo ou comissionado.

Art.  11  -  Aplicam-se,  subsidiariamente,  as  disposições previstas  neste  decreto  aos
órgãos  de  deliberação  coletiva  que  possuam  seu  funcionamento  e  organização
definidos por lei específica.

Art. 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Parelhas/RN, 02 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
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