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Dispöe sobre a regulanienracao do Portal
dci Transparéncia no áinbito da Cá,nara
Municipal c/c .Ji-Paraná, e dO outras
providências.

Para o cumprirnento da Lei Complernentar n° 131/2009 c/c o Regirnento Interno
desta Casa de Leis,
Faco saber que a Cârnara Municipal aprovou e eu Presidente, prornulgo a
seguinte Reso!uço:
CAPiTULO
CONCEITOS

I

Art. 1°. 0 Portal da Transparência é urn canal pelo qual o cidadão pode
acompanhar toda a execucâo financeira da Cãrnara Municipal. Estão disponiveis
informaçOes sobre os recursos repassados pela Prefeitura e onde estào sendo empregados.

CAPITULO II
DISPOSIçOES GERAIS
Art. 2°. Pica estabelecido, no ãrnbito da Cârnara Municipal de iiParanálRO, os critérios e para a disponibi1izaço das informacOes a serem divulgadas no
"Portal da Transparência" e no Site: www.crnjp.com.br , corn vistas ao cumprirnento da
L.C. n° 13 1/2009, de acordo corn os incisos a seguir:

-E

I
de responsabilidade do Departarnento Legislativo disponibilizar as
inforrnacöes das seguintes "abas" disponIveis no site e "linkadas", quando necessãrio, ao
Porta! da Transparência, dentro dos TItulos - Atividades Legis!ativas, CornissOes,
Legis!ação, Mesa Diretora, Regirnento Interno e Vereadores:
Atas das SessOes - Ordinárias, Extraordinárias ou Solenes;
Projetos de Lei, de Reso1uço e Decretos;
Ordern do dia;
CornissOes Permanentes e Temporárias;
Lei Orgânica e Ernendas a mesma;
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Teis Miinieiniis
- Acnrnnanhar e nranizar nara facilitar huscas:
_
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Decretos - Acompanhar e organizar para facilitar buscas;
Resolucao - Acompanhar C organizar para facilitar buscas;
Mesa Diretora - Viabilizar inforrnacOes atualizadas;
Regirnento Interno;
Vereadores - Conferir os dados publicados e alirnentá-los a cada nova
gestão.
II - E de responsabilidade do Departarnento Administrativo, disponibilizar as
inforrnacOes da seguinte "abas" disponIveis no site e "linkada", quando necessário, ao
Portal da Transparência, dentro do TItulo - Conheça a Cârnara e especificarnente no Portal
da Transparéncia:
a)
Setores e Departarnentos;
Estrutura Administrativa - Dados que devero ser alirncntados dentro do Portal
da Transparência;
Processos - Para que haja urn born funcionamento da referida aba, o sisterna de
protocolo funcionará corretarnente dentro de todos os Setores e Departarnentos.
III - E de responsabilidade do Departarnento de Recursos Hurnanos
disponibilizar as inforrnacôes das seguintes "abas" disponIveis no site e "linkadas".
quando necessário, ao Portal da Transparência, dentro do TItulo - Contracheque Virtual e
especificarnente no Portal da Transparência:
Disponibilizar ao Servidor o Contracheque em formato Virtual;
Pessoal e Foiha de Pagarnento - Viabilizar inforrnacOes atualizadas a cerca
pagamentos, quadro enumeratório de cargos e a relação dos servidores efetivos e
comissionados, corn indicaco dos respectivos cargos, remuneraço e lotaco;
Disponibilizar os atos de nomeação e exoneracão dos servidores da CMJP.
Iv - E de responsabilidade do Departamento de Comunicacao, alérn da
corre1aco entre a CMJP e a Contratada para eventuais correcOes e/ou alteracOes,
disponibilizar as inforrnacOes das seguintes "abas" disponIveis no site e "linkadas",
quando necessário, ao Portal da Transparência, dentro dos TItulos - Iriforme Legislativo,
NotIcias, TV Câmara:
Informe Legislativo das SessOes;
NotIcias de atividades extra-câniara;
Vt's das sessOes.
V - E de responsabilidade do Departarnento de Contabilidade disponibilizar as
informacOes dentro do Portal da Transparêiicia, iias "abas" - Balancetes - TCEIRO,
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Balanço, Empenhos (Informaco em tempo real), Execuçäo Orçamentária e Saldo
Financeiro, Liquidaçöes (Informacão em tempo real), LRF - RREO/RGF.
Nota de Empenho, corn indicacão do objeto e do credor, em tempo real;
Liquidação da despesa corn indicaco de valor e data, em tempo real;
Conforme InformaçOes de Nota de Empenho e Liquidacào, o mesmo se dará
corn o Pagamento;
Classiflcaçio orçamentária da despesa indicando a unidade orcamentdria,
funco, subfuncâo, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiararn o gasto;
As informaçoes sobre PrestacOes de Contas (Balancos), Balancetes e
Relatório da Gesto Fiscal será disponibilizado no Portal da Transparência no ato da
geraço no sistema de Contabilidade.
VI - E de responsabilidade da CPL - Comissào Permanente de Licitaçäo
disponibilizar as informacOes das seguintes "abas" disponIveis no site e "linkadas",
quando necessário, ao Portal da Transparência, dentro dos TItulos - LicitacOes e Compras
e Licitaçoes:
Todas as informacOes relativas as licitacOes, bern como suas dispensas e
inexigibilidades, editais, homologaçôes e adjudicaçOes deverão ser disponibilizadas dentro
do Portal da Transparência na "sub-aba" correspondente a cada caso
Cada sub-aba deverá conter o item a que foi destinado, preenchendo
adequadarnente;
Prego Eletrônico - Viabilizar a inforrnaçio corn transparência e exatidão.
VII - E de responsabilidade da Procuradoria disponibilizar as informacOes das
seguintes "abas" disponIveis no site e "linkadas", quando necessário, ao Portal da
Transparéncia, dentro do TItulo - Contratos e Extratos:
Os contratos devero ser disponibilizados no Portal da Transparéncia em
a)
total teor no local a dc destinado, bern corno o Extrato de Contrato. Pica, portanto, a cargo
da Procuradoria a devida Publicacâo.
Art. 3°. As informacOes deverio estar disponibilizadas corn elevado nIvel de
detaihe e de fácil compreensão, utilizando-se notas explicativas sempre que expressöes ou
terminologias técnicas, estranhas a rnaioria demandarern.

Art. 4°. As inforrnacOes dos atos deverio ser disponibilizados no Portal da
Transparência no mornento da sua expedicio.
Art. 5°. Será norneado servidor responsável por acompanhar a disponibilização
das informaçOcs do Portal da Transparência. Em caso de irregularidade ou ornissOes será
comunicado o Controle Interno desta Casa de Leis para providências.
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Parágrafo ánico. Em caso de descumprimento elou atendimentos insuficientes,
deverá ser comunicado por escrito ao setor responsável pelas respectivas informacOes, corn
vistas a sanar possIveis irregularidades.
Art. 60. Esta Resolucão entra em vigor na data de sua publicaco.

Palácio Abel Neves,

de novembro de 2016.

\
NILTON Cl
Presidente
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