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APENSO I 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. 

Regulamenta os procedimentos para 

concessão da gratificação a título de 

serviços extraordinários prestados pelos 

servidores participantes de Comissões de 

trabalho, do Conselho de Administração – 

CONSAD, do Conselho Fiscal – CONFIS, e do 

Comitê de Investimentos – COMINV, 

prevista na Lei Complementar nº 154, de 

14 de outubro de 2019. 

  O Presidente do IBASMA – Instituto de Benefício e Assistência aos 

Servidores Municipais de Araruama, no exercício de suas atribuições dispostas na Lei nº 

1.129/2002 e na Lei Complementar nº 154/2019, 

  CONSIDERANDO o advento da Lei Complementar nº 154, de 14 de 

outubro de 2019, que no seu artigo 17, seus parágrafos e alíneas, autorizara a instituição 

de Comissões de trabalho, e que no artigo 5º, item “1”, criara os Órgãos Colegiados 

consubstanciados pelo Conselho de Administração – CONSAD, Conselho Fiscal – CONFIS 

e o Comitê de Investimentos – COMINV, por integrantes da estrutura básica do IBASMA, 

com suas respectivas definições, competências, composições e funcionamento; 

  CONSIDERANDO a previsão legal da retribuição pelo serviço a ser 

prestado pelo servidor integrante dos sobreditos Órgãos, na forma de gratificação, por 

reunião ordinária; 

  CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos procedimentos 

para a concessão da referida gratificação aos servidores que participarem dos aludidos 

Órgãos, em consonância com a Lei sob epígrafe, 

  RESOLVE: 

Art. 1º - Os procedimentos relacionados ao pagamento da gratificação a título de 

serviços extraordinários prestados pelos servidores membros das Comissões de 

trabalho, bem como participantes do Conselho de Administração – CONSAD, do 
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Conselho Fiscal – CONFIS, e do Comitê de Investimentos – COMINV, corolário da efetiva 

participação dos mesmos nos trabalhos e nas reuniões ordinárias fixadas, de previsões 

na Lei Complementar nº 154, de 14 de outubro de 2019, regem-se pelas normas 

estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

Artigo 2º - A presente Instrução Normativa se aplica a todos os servidores nomeados 

para integrarem um dos Órgãos, ressalvadas as especificidades de cada qual, dispostas 

nos artigos ulteriores. 

Artigo 3º - A gratificação devida aos servidores designados para atuarem como membros 

de Comissão de trabalho será paga no equivalente a 05 (cinco) UFISA’s; aos participantes 

do Conselho de Administração – CONSAD e do Conselho Fiscal – CONFIS será paga no 

equivalente a 02 (duas) UFISA’s; aos do Comitê de Investimentos – COMINV, no 

equivalente a 03 (três) UFISA’s. 

Artigo 4º - Os integrantes dos Conselhos e do Comitê reunir-se-ão para reuniões 

ordinárias, na seguinte regularidade consoante a Lei nº 154/2019: 

I – do Conselho de Administração – CONSAD e do Conselho Fiscal - CONFIS, 

bimestralmente; 

II – do Comitê de Investimentos – COMINV, mensalmente. 

Parágrafo Único – a gratificação atinente aos membros das Comissões de trabalho será 

paga mensalmente, enquanto durar os trabalhos respectivos, que deram causa a sua 

constituição. 

Artigo 5º - Será premissa para o pagamento da gratificação, a presença do servidor nas 

reuniões ordinárias correlatas ao Órgão a que fora nomeado a participar, cuja 

regularidade se faz prevista na Lei nº 154/2019 e reprisada no inciso I e II do artigo 

antecedente, por menção da presença e assinatura respectivas em ata própria, redigida 

no ato da reunião. 

Artigo 6º - Somente se dará o pagamento da gratificação pelo comparecimento às 

reuniões ordinárias, previamente previstas na Lei nº 154/2019, dispostas nos incisos I e 

II do artigo 4º da presente Instrução Normativa, modo que não haverá, em nenhuma 

hipótese, retribuição por reunião extraordinária. 

Artigo 7º - Vedada a acumulação da gratificação na hipótese de designação do servidor 

para atuar em mais de um órgão, mesmo que temporariamente, ficando a cargo do 
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mesmo a opção pela gratificação que pretende receber, durante o período 

concomitante. 

Artigo 8º - A gratificação não integrará a remuneração percebida pelo servidor, modo 

que a receberá na qualidade de terceiro, por serviço extraordinário prestado para a 

Administração. 

Artigo 9º - Cabe à Diretoria de Administração e Finanças do Instituto, sob a seara da 

Gestão de pessoal, acompanhar os períodos das nomeações para as comissões, suas 

eventuais prorrogações, e providenciar os cálculos de forma proporcional quando for o 

caso. 

Artigo 10 – No primeiro e/ou no último mês para pagamento, os valores deverão ser 

calculados proporcionalmente à quantidade de dias no mês durante o período de 

elegibilidade para pagamento, considerando 30 (trinta) dias como referência para 

cálculo fracionado. 

Artigo 11 – Em caso de servidores nomeados para substituir os que fazem jus à 

gratificação prevista na Lei nº 154/2019, reprisada nesta Instrução, na hipótese de 

ausência destes, farão jus à gratificação no período de substituição de forma 

proporcional ao período que efetivamente desenvolverem a atividade. 

Artigo 12 – Quanto ao Presidente de Comissão especial de Licitação, seus integrantes, e 

ao pregoeiro, o período para pagamento compreende o intervalo entre a data de 

publicação do edital de abertura da licitação até a publicação da homologação do 

processo ou a cessação de suas nomeações. 

Artigo 13 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Araruama, 30 de janeiro de 2020. 

 

 

Maciley dos Santos Amorim 

Presidente 


