
 

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 198  

DE 22 DE MARÇO DE 2019 

 

 

DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS A SEREM 

OBEDECIDOS E ELEMENTOS A SEREM 

DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DE 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO PODER LE-

GISLATIVO DE ARIQUEMES, EM REDE 

MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET, 

E INSTITUI A COMISSÃO GESTORA DO 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.  

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, Vereadora CAR-
LA GONÇALVES REZENDE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas em lei, 
 
 
 

R E S O L V E:  

 

Artigo 1º. Fica regulamentado o portal da transparência do Poder Legislativo 

Municipal de Ariquemes, sítio eletrônico à disposição na rede mundial de compu-

tadores - internet - tendo a finalidade de transmitir dados e informações sobre a 

execução financeira, orçamentária e administrativa do Poder Legislativo do mu-

nicípio de Ariquemes. 

Artigo 2º. O acesso à página do Portal da Transparência Pública se dará por 

atalho no sitio do Poder Legislativo de Ariquemes e pelo endereço eletrônico 

http://www.transparencia.camaradeariquemes.ro.gov.br.  
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Artigo 3º. Os departamentos deste Poder Legislativo assegurarão às pessoas 

naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado 

mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da Administração 

Pública e as diretrizes previstas na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 

2011. 

Artigo 4º. Dados e informações contábeis quanto a despesas, receitas, trans-

ferências, recursos humanos, servidores, cargos, lotação, vinculo e remuneração 

geradas eletronicamente serão disponibilizados em tempo real. 

Artigo 5º. Documentos gerados em forma física serão publicados como do-

cumento digital em formato de arquivo PDF, HTML, Componentes do Office ou 

imagem. 

Artigo 6º. As publicações no portal de transparência obedecerão a forma de 

processo eletrônico, contendo todos atos gerados no processo físico em tramite 

local. 

Artigo 7º. Os atos administrativos praticados pelo servidor no exercício da 

função, são obrigatórios ao autor da execução, a postagem de atos idênticos, na 

plataforma eletrônica do portal de transparência.  

Artigo 8º. O servidor titular da função, responsável pelos atos administrativos 

do Artigo 5º, que deixar configurar irregularidade da informação, responderá ad-

ministrativamente, e por penalizações que o legislativo venha sofrer em virtude 

de sua omissão. 

Artigo 9º. Os departamentos e setores administrativos são responsáveis por 

informações e dados estabelecidos na lei de acesso à informação nº 

12.527/2011, assim como o cumprimento dos prazos em suas solicitações ende-

reçadas pela Ouvidoria ou E-SIC. 

Artigo 10º. O portal da transparência atenderá a matriz de fiscalização de sí-

tios oficiais e portais da transparência, expedida pelo Tribunal de Contas do Es-

tado de Rondônia – TCE-RO – de acordo com a IN nº 52/2017 e atualizações 

posteriores. 



 

Artigo 11º. Fica autorizado ao Secretário Geral, através de atos internos, im-

plementar recursos ou melhorias na disponibilização de suas informações que 

não conste neste Ato a Presidência e amplie os princípios do portal de transpa-

rência. 

Artigo 12º. Considera-se nulo o ato disposto no inciso anterior, que contrarie 

legislação de transparência e decisões da Comissão de Gestão do Portal de 

Transparência. 

Parágrafo único: Os departamentos deverão cumprir as diretrizes e orientações 

adotadas pela Comissão Gestora do Portal, divulgados em ato formal. 

Artigo 13º. Além das atribuições dos cargos e funções expressas no PCCS 

(Plano de Cargos, Carreiras e Salários) na Lei Municipal nº 1241/2006 serão de 

responsabilidade dos departamentos as seguintes inserções no portal da trans-

parência, no mínimo: 

§ 1º SECRETARIA GERAL 

 

a. Publicação dos relatórios e pareceres recebidos do TCE-RO. 

 

§ 2º CONTROLADORIA 

 

a. Fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação; 

b. Acompanhar e adotar medidas para que o direito de acesso à in-

formação, seja com procedimentos objetivos e ágeis, de forma transpa-

rente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

 

§ 3º ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

a. Divulgação de notícias sobre os trabalhos legislativos e temas cor-

relatos, via meios de comunicação como tv, rádio, internet, jornais e re-

des sociais; 

b. Transmissão em áudio e vídeo das sessões plenárias e das comis-

sões permanentes, através do sitio da Câmara de Vereadores e em re-

des sociais; 

c. Mecanismos de captação de opinião estimulada pela população 

(enquetes e pesquisas); 

d. Incentivo a participação da população em sessão plenária e reuni-

ão das comissões permanentes. 

 



 

§ 4º ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 

 

a. Agenda dos eventos do plenário  

b. Agenda da Presidência; 

c. Agenda das reuniões de comissões permanentes; 

d. Publicação das audiências públicas do Legislativo e Executivo; 

e. Auxílio na manutenção de notícias no sitio do Legislativo e redes so-

ciais. 

 

§ 5º GABINETE DE VEREADORES 

 

a. Biografia do parlamentar; 

b. Inserir e alimentar as movimentações de projeto de lei, indicações, 

ofícios, memorandos, bem como o parecer das comissões permanentes; 

c. Atuação do parlamentar em plenário; 

d. Atividades dos parlamentares sobre propostas em tramitação e fora 

de tramitação: autor, relator, data de apresentação, ementa, assunto / 

indexação, histórico, situação e motivo de não estar mais tramitando, 

aprovação ou arquivamento; 

e. Atualização de e-mail, telefone e dados dos parlamentares. 

 

§ 6º FINANCEIRO 

 

a. Manter bases de dados contábeis atualizadas diariamente; 

b. Transferências recebidas do município, Estado, União e convênios; 

c. Receitas recebidas de dívida ativa; 

d. Empenho, liquidação e pagamento; 

e. Execução orçamentária e financeira da despesa de forma detalha-

da; 

f. Prestação de contas anual e os pareceres do TCE-RO; 

g. Relatório anual do TCE-RO; 

h. PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) e 

LOA (Lei de Orçamento Anual); 

i. RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária); 

j. RGF (Relatório de Gestão Fiscal); 

k. Movimentação do processo de diárias e viagens, com descrição 

dos motivos que originaram a despesa e sua prestação de conta; 

l. Despesas com passagens com os respectivos comprovantes. 

 

 



 

§ 7º CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

a. Publicação referente às compras e processos licitatórios em sua ín-

tegra, de acordo com a movimentação processual; 

b. Publicação do aviso de licitação no sitio da Casa de Leis, em des-

taque na página inicial; 

c. Informar no processo eletrônico a fase ou estágio em que se en-

contra o processo; 

d. Publicar os documentos gerados durante a licitação, produzindo 

cópia fiel do processo físico na forma eletrônica do portal. 

 

§ 8º RECURSOS HUMANOS 

 

a. Estrutura de cargos e função; 

b. Portarias em geral; 

c. Atos da presidência; 

d. Relação de servidores estagiários, afastados e terceirizados; 

e. Divulgação de processo seletivo, concurso público e recrutamentos 

em geral;  

f. Relação de servidores ativos, inativos, efetivos e comissionados; 

g.  Informações da folha de pagamento mensal, ocultando descontos 

pessoais. 

 

§ 9º INFORMÁTICA 

 

a. Disponibilização em áudio e vídeo das sessões plenárias, através 

do sitio da Câmara de Vereadores e em redes sociais; 

b. Manter disponível as sessões plenárias anteriores, no sitio desta 

Casa de Leis. 

 

§ 10º  PROTOCOLO, EXPEDIENTE E REGISTRO 

 

a. Registrar pedidos do E-SIC no Portal da Transparência. 

 

§ 11º  LEGISLATIVO 

 

a. Ordem do dia das sessões plenárias; 

b. Alimentação da tramitação e etapas das leis do município; 

c. Atos em geral, leis promulgadas pelo Legislativo, autógrafos de leis, 

resoluções, decretos legislativos, instrução normativa e demais legisla-



 

ções que envolvem a administração e regulamentação dos procedimentos 

desta Casa de Leis.   

d. Atualização de códigos tributários, lei orgânica do município, estatuto 

do servidor e o regimento interno. 

 

§ 12º  REDAÇÃO E ATA 

 

a. Ordem do dia das sessões plenárias; 

b. Ata das sessões plenárias; 

c. Ordem do dia da reunião das comissões permanentes; 

d. Ata das reuniões de comissões permanentes; 

e. Registro das presenças e ausência de vereadores; 

f. Resultado das votações em sessões plenárias; 

g. Votações nominais dos parlamentares; 

h. Agenda das comissões permanentes; 

i. Manutenção da composição das comissões permanentes acompa-

nhado do partido político. 

 

§ 13º  COMISSÃO PERMANENTE  

 

a. Divulgação da composição da comissão, com a finalidade e prazo 

de início e término; 

b. Pareceres da comissão permanente e de parlamentares e/ou ter-

ceiros que não compõem a mesma; 

c. Relatório final; 

d. Resultado da votação em sessão plenária. 

 

§ 14º  TELEFONIA  

 

a. Manter atualizado, no sitio e no portal da transparência, os contatos 

telefônicos da Casa de Leis e institucional dos vereadores; 

 

§ 15º  PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFE  

 

a. Alimentação de entrada e saída de todos os produtos e materiais;  

b. Registro de bens móveis e imóveis, com seus respectivos tomba-

mentos; 

c. Controle geral do patrimônio e bens permanentes. 

 

 



 

§ 16º  GESTOR DE CONTATOS 

 

a. Contrato e aditivo em arquivo, alimentando as datas de início e 

término da vigência da prestação de serviços; 

b. Convênios com Município, Estado e União. 

 

§ 17º  GESTOR DE COMPRAS 

 

a. Manter atualizado o cadastro de fornecedores deste Legislativo; 

 

§ 18º  GESTOR DE TRANSPORTES 

 

a. Relatório de abastecimento da frota, contendo o nome do fornece-

dor, a data de abastecimento, modelo e placa do veículo, tipo de com-

bustível, nome motorista, km do hodômetro, quantidade de litros abaste-

cido e valor unitário do combustível e total de abastecimento. 

 

§ 19º  OUVIDORIA 

 

a. Gerenciar as solicitações de acesso à informação, dentro dos pra-

zos legais, respeitando o grau de sigilo das informações;  

Artigo 14º. Notificações aos servidores públicos oriundas do Tribunal de Con-

tas do Estado de Rondônia TCE-RO, pesando manifestação ou defesa relativa à 

atos da administração pública deste Poder Legislativo, deverão ser encaminha-

das, após protocoladas no órgão competente, em formato world e editável,  para 

o e-mail transparência@camaradeariquemes.ro.gov.br no prazo de 5 (cinco) di-

as.   

Artigo 15º. Quando não houver dados administrativos, orçamentários e finan-

ceiros para determinado item, deverá ser acrescido nota explicativa da ausência 

de informação. 

Artigo 16º. Compete a cada servidor custodiar e responsabilizar-se pela cópia 

fiel, veracidade, inviolabilidade e segurança dos dados publicados e pela dispo-

nibilidade de acesso ao Portal da Transparência. 

Artigo 17º. Ocorrendo novo fato no processo físico o servidor deverá disponibi-

lizar o respectivo documento digitalmente no portal da transparência, antes de 

despachar a outro departamento.  
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Artigo 18º. Os documentos deverão ser postados seguindo os títulos com a 

seguinte nomenclatura: 

I. GABINETES (PROJETO DE LEI Nº 0000/2019): 

a) Nome completo do documento, sem abreviatura;  

b) Constar a abreviação “Nº” quando houver; 

c) Mínimo de 04 (quatro dígitos); 

d) Acrescentar a opção “/”; 

e) Ano do documento em 04 (quatro) dígitos. 

II. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL (0000-NOME DO 

DOCUMENTO) 

a) No título do procedimento licitatório, segue os mesmos requisitos 

do inciso I, deste artigo; 

b) Quando houver anexo, deve ser salvo com o número da página a 

ser postada, com no mínimo 04 (quatro) dígitos, acompanhado pelo nome 

completo do documento, podendo ser abreviado quando houver espaço 

suficiente;  

c) Quando o documento conter mais de 01 (uma) página, usa-se o 

número apenas da primeira. 

III. DEMAIS DEPARTAMENTOS  

a) Atendimento dos incisos I e II deste artigo; 

Artigo 19º. Fica instituída a Comissão Gestora do Portal da Transparência, 

vinculado à Secretaria Geral, com a finalidade de sugerir e debater medidas de 

aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transpa-

rência na gestão da administração do Poder Legislativo Municipal. 

§ 1º A Comissão Gestora do Portal de Transparência fica autorizada a adotar 

procedimentos internos, recomendações e orientações que possam aten-

der melhor o portal de transparência, salvo medida adotada que contrarie 

as leis Municipal, Estadual e Federal.    
 



 

§ 2º Poderão ser especialmente convidados a participar das reuniões do colegi-

ado, titulares ou técnicos qualificados de outros órgãos ou entidade públi-

cas, bem como organizações e pessoas que representem a sociedade civil, 

sempre que na pauta constar assunto de sua área de atuação. 

§ 3º A participação na Comissão Gestora do Portal da Transparência é conside-

rada serviço público relevante não remunerado.  

Artigo 20º. O Presidente do Legislativo designará um servidor efetivo como 

Gestor do Portal da Transparência, com intuito de acompanhamento diário das 

atividades, fiscalizando se há informações publicadas ou nota explicativa, quan-

do na ausência da informação.  

§ 1º - O Gestor do Portal terá autonomia para requerer informações em casos de 

omissões ou irregularidades praticadas por servidores, advertir a Presidência 

e/ou Secretário Geral, zelando pelo cumprimento das normas regulamentadoras. 

Artigo 21º. O Comissão Gestora do Portal da Transparência será composto 

pelos seguintes membros: 

a) Secretário Geral;  

b) Controlador Interno;  

c) Procurador do Legislativo;  

d) Profissional da Contabilidade  

e) Gestor do Portal da Transparência 

§ 1º - O Comissão Gestora do Portal da Transparência será presidida pelo Se-

cretário Geral.  

Artigo 22º. Compete a Comissão Gestora do Portal da Transparência: 

a) Contribuir para a formulação das diretrizes da política de transpa-

rência da gestão de recursos públicos e de combate à corrupção;  

 



 

b) Sugerir projetos e ações prioritárias da política de transparência da 

gestão de recursos públicos e de combate à corrupção;  

c) Ocorrência de votação pelos procedimentos a serem adotados pela 

Comissão Gestora, em caso de empate, o Presidente da Casa de Leis 

decidirá; 

d) Editar normas que cumpram plenamente as instruções normativas 

do Tribunal de Contas Estadual, recomendações dos Ministérios Público 

Estadual, Federal e legislações sobre transparência pública vigente no 

país; 

e) Adotar instruções que orientem os departamentos da administração 

legislativa, abrangendo o cumprimento dos princípios da transparência 

pública; 

f) Editar normas sobre os dados e informações considerados sigilo-

sos, a que se refere a lei da informação 12.527/2011 e a legislação do 

TCE-RO; 

g) Fiscalizar a execução do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC 

físico e eletrônico. 

Artigo 23º. O Comissão Gestora do Portal da Transparência poderá instituir 

grupos de trabalho, de caráter temporário, para analisar matérias sob sua apre-

ciação e propor medidas específicas. 

Artigo 24º. Novas demandas que venham a integrar o Portal da Transparência 

terão seu conteúdo analisado e aprovado pelo Comissão Gestora, instituída pelo 

artigo 16 deste Ato a Presidência, cujos procedimentos e responsabilidades se-

rão estabelecidos na forma do artigo anterior. 

Artigo 25º. Compete ao Gestor do Portal da Transparência: 

a) Verificação se há postagem ou nota explicativa;  

 



 

b) Informar ao Secretário Geral e a Presidência sobre irregularidades;  

c) Proceder os pedidos de desenvolvimentos de inovações do softwa-

re;  

d) Permanência do sitio e do portal da transparência de forma on line; 

Artigo 26º.  A inobservância do disposto neste Ato a Presidência constitui irre-

gularidade passível de sanção, sujeitando o responsável à aplicação de multa, 

na forma do art. 55, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 154/1996.  

Artigo 27º. É aplicável subsidiariamente ao procedimento de que trata este Ato 

a Presidência, a Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Instrução 

Normativa n. 52/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

Artigo 28º. As situações não previstas neste Ato da Presidência serão resolvi-

das por decisão da Comissão Gestora do Portal da Transparência.  

Artigo 29º. Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Ariquemes-RO, 22 de março de 2019. 

 
 
 

CARLA GONÇALVES REZENDE 
PRESIDENTE 


