
DECRETO Nº 103, DE 03 DE JUNHO DE 2022

Dispõe sobre a participação de servidores públicos em
grandes eventos, no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal.

O Prefeito do Município de Caruaru, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 55,
inciso IV, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso XII do art. 1º da Lei Municipal n.º 6.327, de 26 de junho de
2019;

CONSIDERANDO o disposto § 1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº. 6.327, de 26 de junho de 2019,
conforme o cronograma de atividades planejadas para execução das atividades que deverão ser
desempenhadas durante os eventos;

CONSIDERANDO a importância de regulamentar procedimentos para a participação de servidores
públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caruaru que desempenharem tarefas
essenciais à realização de eventos de interesse de órgão ou de entidade municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos normativos, operacionais e o
custeio decorrente da ocorrência e a efetiva participação de servidores públicos municipais em
Grandes Eventos para o desempenho de tarefas essenciais de interesse de órgão ou de entidade do
Poder Executivo Municipal;

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa que disciplina e regulamenta o Plano de Participação em
Eventos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, elaborada pela Controladoria Geral do
Município, órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de
Caruaru.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa a que se refere este artigo é constante do Anexo Único
deste Decreto, bem como os Anexos constantes àquela Instrução Normativa.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de maio
de 2022.
At. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Jaime Nejaim, 03 de junho de 2022.

Rodrigo Pinheiro
Prefeito

Ângelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva
Procurador Geral do Município



DECRETO Nº 103, DE 03 DE JUNHO DE 2022

ANEXO ÚNICO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 31 DE MAIO DE 2022

Versão: 01
Aprovação em: 03/06/2022
Ato de Aprovação: Decreto nº 103/2022
Unidade Responsável/Emissora: Controladoria Geral do Município
Assunto: “Regulamentar procedimentos para a participação de servidores públicos da
Administração Direta e Indireta do Município de Caruaru que desempenharem tarefas essenciais à
realização de Grandes Eventos de interesse de órgão ou de entidade municipal”.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º. Regulamentar procedimentos para a participação de servidores públicos da Administração
Direta e Indireta do Município de Caruaru que desempenharem tarefas essenciais à realização de
Grandes Eventos de interesse de órgão ou de entidade municipal.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Abrange todos os órgãos e entidades vinculados à Administração Direta e Indireta da
Prefeitura de Caruaru, bem como os responsáveis diretos e indiretos.

Parágrafo Único: Considera-se participação de servidores em eventos, para fins desta Instrução
Normativa, o desempenho de tarefas essenciais para a realização de Grandes Eventos de interesse de
órgão ou de entidade municipal.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - Atividades finalísticas - são inerentes aos cargos com atribuições voltadas para a realização de
determinados serviços prestados à população;
II - Entidade – Instituição, organismo ou outra pessoa jurídica com funções específicas;
III - Evento – é um acontecimento relevante que reúne várias pessoas e que tem um objetivo
específico. Envolve ações ligadas a comemorações, festividades, divulgações, troca de informações e
integração de pessoas com interesses e objetivos em comum.
IV - Gratificação - Soma de dinheiro paga ao assalariado além da remuneração. Retribuição por
serviço extraordinário.
V - Órgão - é o elemento da pessoa coletiva que consiste num centro institucionalizado de poderes
funcionais a ser exercido pelo indivíduo ou pelo colégio dos indivíduos que nele estiverem providos,
com o objetivo de exprimir a vontade juridicamente imputável a essa pessoa coletiva.



VI - Secretaria - local ou repartição pública ou particular onde se centralizam os serviços de
expediente e onde se guardam ou arquivam documentos de importância.
VII - Termo de compromisso - um acordo, obrigação assumida por uma ou diversas partes;
comprometendo-se a realizar/participar de algo.

CAPÍTULO IV
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Art. 4º. Os fundamentos jurídicos desta Instrução Normativa encontram respaldo:
I - Arts. 5º, incisos XXXII, XXXIV, LXXII, 70 e 74, da Constituição Federal de 1988;
II - Lei Complementar nº 101/2000 (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências);
III- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
IV- Lei Municipal nº 4.830/2009 (Institui o Sistema de Controle Interno - SCI);
V - Lei Municipal nº 6.327/2019 (Dispõe sobre a Gratificação Especial de Eventos - GEV a ser paga
aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Caruaru, e dá outras
providências);
VI - Lei Municipal nº 6.635/2021 (Dispõe sobre a reestruturação administrativa e organizacional do
Poder Executivo Municipal e dá outras providências);
VII - Decreto Municipal nº 052/2018 (Autoriza a emissão de Instruções Normativas no âmbito
Municipal e aprova a Instrução Normativa nº 001/2018);
VIII- Instrução Normativa nº 001/2018 (Regulamentação das Instruções Normativas do Município
de Caruaru).

CAPÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Art. 5º. Esta Instrução Normativa institui Plano de Participação em Eventos do Município de
Caruaru a ser elaborado pela Controladoria Geral do Município.

Parágrafo único. O Plano de que trata o caput deste artigo tem como objetivo consolidar e orientar
os Órgãos/Secretarias/Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional ligadas ao Poder
Executivo Municipal, sobre os procedimentos relativos à participação dos servidores públicos em
Grandes Eventos a serem promovidos pela Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal
de Caruaru.

Art. 6º. Os resultados provenientes das ações de participação em eventos devem estar relacionados às
atividades finalísticas, e em consonância com a visão e na missão de cada Órgão/Secretaria/Entidade.

Art. 7º. Para cumprimento da Plano de Participação em Eventos do Município de Caruaru, são
consideradas atribuições das Gerências de cada Secretaria/Órgão/Entidade equivalente:
I - designar os servidores para os eventos externos;
II - solicitar ao servidor o preenchimento e assinatura do Termo de Compromisso nos eventos
promovidos pela Administração Pública Municipal (Anexo II)
III - encaminhar ao órgão normativo na área do evento, pedido de homologação de eventos novos,
que deve ser autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;
IV - homologar as ocorrências no evento;
V- orientar o servidor quanto aos procedimentos a serem adotados, com vistas à sua participação em



eventos promovidos pelo Poder Executivo Municipal, em seus Órgãos/Secretarias/Entidades;

§ 1º. Para o planejamento e participação de servidores públicos municipais em eventos, o
Órgão/Secretaria/Entidade responsável, poderá solicitar a participação das Gerências destes ou
equivalentes, no que compreende:
I - definição da carga horária;
II - definição do local;
III - definição de cronograma;
IV - previsão orçamentária.

§ 2º. Para execução da participação nos eventos, ficam definidas as seguintes responsabilidades das
Gerências de Órgãos/Secretarias/Entidades ou equivalentes, integrantes do Poder Executivo
Municipal, responsáveis pelas ações nos eventos:

I - inscrições;
II - logística;
III - acompanhamento;
IV - controle de frequência;
V - atesto para pagamento.

CAPÍTULO VI
DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EVENTOS

Art. 8º. É garantido aos servidores que participarem de eventos, o pagamento de Gratificação
Especial de Eventos (GEV), que será paga por dia efetivamente trabalhado, de acordo com a carga
horária estabelecida, no valor correspondente à função por ele exercida conforme a Tabela de
Gratificação Especial de Eventos, constantes do Anexo Único da Lei n.º 6.327/2019, observando as
atualizações de valores, caso existam.
Parágrafo Único: A gratificação será devida para os servidores que executarem as atividades nos
grandes eventos em horário além do expediente normal.
Art. 9º. O pagamento da gratificação de que trata o artigo anterior, será quitado na folha de
pagamento no mês subsequente ao da realização do evento, após a efetiva participação do servidor, e
terá sua previsão no orçamento próprio.

Art. 10. A Gratificação está limitada, por servidor, a 07 (sete) diárias por mês, exceto durante o
período do São João de Caruaru.

Parágrafo Único: O Conselho de Política de Pessoal, no uso de suas atribuições, pode fixar novo
limite de diárias para cada caso.

Art. 11. O limite máximo de coordenadores por evento é dado da seguinte forma:

I - Para o intervalo de 0 (zero) e (cinco) executores, 1 coordenador;
II - Acima de 5 (cinco) executores, o número de executores dividido por 5 (cinco) arredondando-se
para o número inteiro imediatamente superior no caso de número fracionário.
III - Quem for designado coordenador, não pode ser executor, e vice-versa.



CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas respectivas competências,
supervisionará a edição das normas disciplinadoras desta Instrução Normativa, bem como, poderá
estabelecer outros procedimentos e pontos de controle a serem observados.

Art. 13. Integram esta Instrução Normativa os anexos a seguir discriminados:

I - ANEXO I – DESCRIÇÃO DO EVENTO
II - ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO
III - ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
IV - ANEXO IV – ESCALA DE SERVIDORES

Art. 14. Os Anexos discriminados no art. 13º devem ser preenchidos e encaminhados à Controladoria
Geral do Município com antecedência mínima de até 5 (cinco) dias úteis do início da realização do
evento, para fins de aprovação prévia.

Art. 15. Após a realização do evento, a coordenação deverá emitir Relatório das atividades, o qual
constará registro e atesto da presença dos servidores envolvidos, bem como os valores devidos,
elencando a atribuição de cada um (coordenador ou executor) no evento, contendo sua respectiva
matrícula.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Caruaru/PE, 03 de junho de 2022.

ANDRÉA RIBEIRO LIMA
Controladora Geral do Município

PEDRO HENRIQUE DA COSTA SILVA
Controlador Geral do Município em Exercício

MARDIEL JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR
Gerente de Orientação, Normas

e Procedimentos



ANEXO I – DESCRIÇÃO DO EVENTO

SECRETARIA DE XXXX

(Especificar o nome do evento)

Conforme o disposto no art. 1º da Lei n.º 6.327, de 26 de junho de 2019, fica instituída a
Gratificação Especial de Eventos - GEV - a ser paga aos servidores públicos da Administração
Direta e Indireta do Município de Caruaru que desempenharem tarefas essenciais à realização de
eventos de interesse de órgão ou de entidade municipal.

Sendo assim, tendo em vista a realização do (Especificar o Evento) e considerando a
necessidade da execução de atividades que devem ser desenvolvidas pela
Secretaria/Entidade/Órgão, torna-se necessária a participação dos servidores da
Secretaria/Entidade/Órgão que estiverem disponíveis para executar as seguintes atividades fora
de sua jornada de trabalho, mediante o pagamento de Gratificação Especial de Eventos (GEV),
que será paga por dia efetivamente trabalhado, de acordo com a carga horária estabelecida, no
valor correspondente à função por ele exercida (Coordenador ou Executor), conforme a Tabela
de Gratificação Especial de Eventos, constantes do Anexo Único da Lei n.º 6.327/2019 e suas
alterações, caso existam.

As atividades a serem desenvolvidas pelos servidores consistem em:

- Detalhar o tipo e local de atividades a serem desenvolvidas pelo servidor.
- Exemplo: Registro, acompanhamento, monitoramento e conclusão de demandas no

_______________, localizado _______________________, no _____________.

As atividades devem ter início em ___/___/____ (Data do evento) e finalizadas no
encerramento do evento, dia ___/___/____. A atuação deve ser realizada durante os dias (incluir
a quantidade de dias e local do evento), _________________, conforme a programação
________ (informar a programação divulgada).

Ademais, a escala de servidores da Secretaria/Entidade montada para a execução das
atividades no _______________(especificar o evento) está contida no ANEXO IV.

Caruaru, ___ de __________ de 20__.

_____________________________________________
Assinatura do Secretário(a)/Diretor-Presidente



ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO

Eu, _______________________________________________________________________________,
brasileiro(a), profissão _____________________________, estado civil ______________________,
portador(a) da cédula de identidade n.º ___________________ Órgão expedidor, e do CPF/MF n.º
_____________________, matrícula n.º _______________________, residente e domiciliado(a)
na________________________________________, Bairro _____________________, Cidade/UF
________________________, CEP ____________, venho por meio deste declarar o compromisso
abaixo discriminado:

Prestarei os serviços a que me proponho, de forma adequada, nos dias em que estiver escalado(a),
no horário correspondente, para atuar em (atividades desenvolvidas e local), em estrita conformidade
com o disposto no referido Termo de Compromisso, assim como nas normas do art. 2º da Lei n.º 6.327,
de 26 de junho de 2019 e demais dispositivos legais que regem o assunto.

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declarações configura crime previsto no art. 299,
do Código Penal Brasileiro.

E por estarem assim de acordo com o referido acima, as partes assinam o presente Termo em três
vias de igual valor e para um só efeito.

Caruaru, ___ de ________ de 202__.

Nome: _________________________________
CPF: ___________________________________
Função: (Especificar se Coordenador ou
Executor)
Matrícula: ______________________________

________________________________
Nome do Secretário/Diretor-Presidente

Secretário(a) de _________



ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

SECRETARIA DE XXX
(Identificar a secretaria responsável pelo evento)

Especificar o nome do evento

Conforme o disposto no § 1º, do art. 2º, da Lei nº. 6.327, de 26 de junho de 2019, segue o
cronograma de atividades planejadas para execução das atividades que deverão ser
desempenhadas durante os (dias e local do evento):
(exemplificar de forma resumida as atividades a serem desenvolvidas pelo servidor).
Deste modo, para o fiel cumprimento das atividades propostas no planejamento realizado, será
necessária a convocação do(a) servidor(a) _____________________, matrícula ________, já
identificado(a) no Anexo II - Termo de Compromisso, para realizar suas atividades as quais o(a)
servidor(a) se propõe a executar no (local), obedecendo aos seguintes horários e dias, ratificado
pela escala de servidores contida no Anexo IV.

DIAS HORÁRIOS

Caruaru, ___ de ______ de 202__.

_________________________________
Secretário(a) de XXX



ANEXO IV – ESCALA DE SERVIDORES

(INSERIR NO ESPAÇO ACIMA, LOGO DO EVENTO, COMO SEGUE O EXEMPLO)

ESCALA DE SERVIDORES - (Incluir nome do evento e ano)

(Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data)

(Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data)

(Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data)

(Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data)

(Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data) (Dia da semana - Data)

Caruaru, ___ de ______ de 202__.

_________________________________
Secretário(a) de XXX
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