
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  05/2015, de 07 de dezembro de 2015

DISPÕE SOBRE O MANUAL DE INCUMBÉNCIA,

COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA, ESTADO DE

SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 

 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA, NOS TERMOS REGIMENTAIS

SUBMETE À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS O PRESENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Manual de Competência, incumbência  e atribuições dos

integrantes do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Roseira.

 

Art. 2º A ação da Câmara Municipal dar-se-á no desenvolvimento das atribuições que lhe são

próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua administração interna,  e orientar-se-á para o

cumprimento de suas funções:

I – legislativa, nas matérias de competência do Município;

II – deliberativa, sobre atribuições de sua competência privativa;

III – fiscalizadora da Administração local; e

IV – julgadora dos atos político-administrativos dos agentes políticos municipais.

 

Art. 3º A administração da Câmara Municipal de Roseira deve elevar a produtividade de seus

servidores, com o objetivo de retribuir à comunidade em geral, promovendo cursos, treinamento

e  aperfeiçoamento  de  seu  pessoal  técnico  administrativo,  a  fim  de  atingir  adequado  nível

qualidade dos serviços prestados.

 

Art. 4º Constituem Unidades Administrativas da Câmara Municipal de Roseira:

I – Gabinete da Presidência;

II – Assessoria Jurídica;



III– Gabinetes dos Vereadores;

IV– Assessoria Técnica Legislativa;

V – Contabilidade e Controladoria Interna.

DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL

 

 

§  1º Compete  ao  Gabinete  da  Presidência  às  funções  de  direção  e  execução  dos  trabalhos

legislativos e administrativos do Poder Legislativo, de acordo com o disposto na Lei Orgânica

Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal Roseira.

 

§ 2º Compete à Assessoria Jurídica a promoção, o planejamento, a coordenação, a normatização,

a orientação e a execução de procedimentos jurídicos no âmbito da Câmara Municipal, frente às

questões  judiciais,  jurídico-administrativas  e  legislativas,  e  outros  casos  que  lhe  forem

submetidos e que demandem conhecimentos jurídicos.

 

§ 3º Compete ao Gabinete  dos Vereadores  o exercício das funções  legislativas,  garantindo a

atuação dos vereadores em todas as fases e esferas do processo legislativo, bem como a função

de fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo em consonância com a ordem jurídica vigente.

 

§  4º Compete  à  Assessoria  Legislativa  o  planejamento,  a  organização,  a  supervisão,  o

acompanhamento,  a execução e a avaliação do processo legislativo  desenvolvido na Câmara

Municipal.

 

§ 5º Compete à Contabilidade o planejamento, a organização, a supervisão, o acompanhamento e

a avaliação das atividades financeiras, contábeis e orçamentárias exercidas no âmbito da Câmara

Municipal,  bem como  exercer  o  Controladoria  Interna,  a  fiscalização  e  o  controle  dos  atos

administrativos da Câmara Municipal, a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal da

Casa,  mediante  o  acompanhamento  das  ações  de  ordem  contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional  e  patrimonial,  em  relação  à  sua  legalidade,  legitimidade,  economicidade  e  a

prevenção à renúncia de receitas.
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Art. 5º A concretização das competências das Unidades Administrativas dar-se-á por intermédio

dos servidores ocupantes dos cargos que a elas estejam vinculados, nos termos do artigo 6º e

anexo I, ambos desta Resolução.

 

Art. 6º Compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de Roseira:

 

I – Cargos efetivos:

a) 01 (um) Cargo de servente;

b) 02 (dois) Cargos de Vigia;

c) 01 (um) Cargo de Auxiliar Administrativo;

d) 01 (um) Cargo de Motorista;

e) 01 (um) Cargo de Escriturário;

f) 01 (um) Cargo de Contador;

g) 01 (um) Cargo de Oficial Legislativo.

 

II – Cargos em comissão:

a) 01 (um) Cargo de Assessor Técnico Legislativo;

b) 01 (um) Cargo de Assessor Jurídico;

  

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

 

Art.  8º. Ficam  revogados  todos  os  instrumentos  normativos  que  contenham  disposições

contrárias à presente Resolução.

 

Art. 9º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Dezembro de 2015.



Vereador Joel Polydoro

Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vice-Presidente

Vereadora Sheila Kelly Torres                                          Vereador Isaias Eleutério da Silva

1º Secretário                                                                             2º Secretário

ANEXO I

Compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de Roseira:



I – Cargos efetivos – Descrição Sumária e Detalhada

Servente
Descrição sumária: 

 Exerce atividades relacionadas com serviços diversos; rotinas de limpeza em geral

nas  dependência  do  Legislativo,  compreendendo  os  serviços  de  copa,  cozinha,

conservação, higiene  e asseio.
Descrição detalhada: 

 Manter as condições de higiene e conservação.

 Remover o pó de móveis, teto, paredes, portas, janelas e equipamentos; 

 Limpar os pisos e tapetes, varrendo-os, lavando-os, encerando-os, etc.; 

 Remoção de entulhos, lixo e descarte.

 Higienização dos banheiros,  limpando-os com água e sabão, detergentes e 

desinfetantes, reabastecendo-os de papel sanitários, toalhas e sabonetes. 

 Limpar as demais dependências da Câmara, com os materiais necessários; 

 Manter os materiais de cozinha sempre limpos; 

 Responsabilizar-se pela guarda dos mantimentos e utensílios; 

 Efetuar  serviços  de  copeiragem,  efetivar   ao  preparo  de  chá  e  café,  lavando  e

enxugando as louças e utensílios utilizados; 

 Efetuar a limpeza de pátios, vidraças, pisos, sanitários, carpetes e enceramento de

pisos; 

 Atender, quando convocado, nas sessões; 

 Controlar prazo e data de validade de alimentos e bebidas; 

 Manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo normas e instruções; 

 Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos,

fazendo-o sob orientação direta;

 Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências 

da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

Vigia
Descrição sumária:

 Supervisiona a entrada e saída de pessoas, bens ou serviços das dependências da Câmara,



fazendo  as  anotações  e  comunicações  pertinentes,  conforme normas,  procedimentos  e

padrões estabelecidos da Câmara.
Descrição detalhada: 

 Recepcionar  qualquer pessoa nas dependências da Câmara Municipal,  dando as

devidas orientações e encaminhamento ao setor competente; 

 Exercer a vigilância nas dependências da Câmara, zelando pelo cumprimento das

normas que visem preservar o patrimônio público;

 Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais;

 Fazer relatório de ocorrências, anotando irregularidades surgidas;

 Zelar  pela  integridade  física  das  pessoas,  adotando-se   atitudes  de  proteção

compatíveis com o local;

 Controlar a entrada e saída de empregados. 

 Receber todo e qualquer documento e ou correspondência endereçada à Câmara,

salvo determinação em contrário, encaminhando, em seguida,  aos setores competentes e

ou responsáveis;

 Identificar e registrar no controle competente a entrada de pessoas, que não sejam

servidores, nas dependências do Prédio Legislativo; 

 Informar à chefia imediata eventuais irregularidades ocorridas  nas instalações e

dependências da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

Auxiliar Administrativo
Descrição sumária: 

 Executar  serviços  de  apoio  as  atividades  legislativas,  administrativas  e

logísticas  da  Câmara,  fazendo  uso  de  todos  os  equipamentos  e  recursos

disponíveis para a consecução dessas atividades;

 Tratar  de  documentos  variados,  cumprindo  todo o procedimento  necessário

referente aos mesmos; 

 Descrição detalhada: 



 Registrar a triagem, distribuir, classificar, localizar e verificar documentos;

 Conferir dados de documentos;

 Preparar  minutas,  preencher  formulários,  elaborar  correspondências,  dar

apoio operacional para elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.

 Verificar prazos estabelecidos,  localizar processos, encaminhar protocolos

internos, atualizar dados de planejamento;

 Levantar necessidade e solicitar material;

 Protocolar, autuar e encaminhar documentos e processos;

 Distribuir material de expediente;

 Controlar a expedição de malotes e recebimentos;

 Expedir ofícios e memorandos;

 Atualizar  dados  no  sistema  operacional,  se  existente,  ou  onde  quer  que

estejam registrados;

 Auxiliar  seus superiores imediatos  na elaboração,  controle,  andamentos  e

execução dos trabalhos de sua área de atuação;

 Expedir declaração de responsabilidade por uso de equipamentos/materiais

do  Legislativo,  zelando  para  que  os  mesmos  sejam  devolvidos  em  perfeitas

condições;

 Realizar trabalhos externos à Câmara;

 Zelar  pelo  patrimônio  da  Câmara,  representando  à  Presidência  contra

qualquer irregularidade verificada no exercício das suas funções; 

 Prestar apoio ao Presidente e a Mesa Diretora na condução dos trabalhos do

Plenário,  incluindo  a  leitura  das  proposições,  correspondências  e  comunicados,

conforme solicitação da Presidência. 

 Executar  o  serviço  relacionado  às  sessões  solenes,  ordinárias  e

extraordinárias, e dar providências as matérias apresentadas;

 Cuidar dos serviços de protocolo de documentos em geral, encaminhando-os

à unidade destinada; 

 Providenciar registros e remessas de matérias administrativas;

 Realizar serviços de distribuição e remessa de documentos oficiais;

 Separar  nas  publicações  oficiais  matérias  cujo  título  façam  referência



expressa ao Poder Legislativo Municipal; 

 Operar  as  máquinas  de  reprografia,  cuidando  de  sua  manutenção  e

informando  imediatamente  à  Diretoria  Administrativa  em  caso  de  quebra  ou

necessidade de regulagem;

 Redigir,  datilografar  e  digitar;  organizar,  controlar  e  executar,  as  tarefas

relativas ao recebimento, estocagem, distribuição, registro, inventário e reposição

de materiais;

 Prestar informações sobre assuntos de sua alçada aos senhores Vereadores, à

Mesa, Comissões e Diretorias;

 Preparar, compor e revisar a publicação oficial da matéria administrativa;

 Coordenar e executar, sob supervisão, as tarefas relativas à contratação de

serviços  de  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  permanentes  e  de  consumo,

mediante requisições dos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente;

 Pesquisar,  preparar  e  elaborar  tecnicamente  proposições  administrativas,

editais,  portarias,  pareceres,  pautas,  atas,  relatórios,  roteiros,  correspondências  e

outros  atos  normativos  afetos  à  administração da Câmara  e demais  documentos

administrativos;

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho;

 Auxiliar  nos  serviços  de  vigilância  do  prédio  e  de  suas  dependências,

inclusive junto com a Guarda Municipal ou Empresa habilitada; 

 Zelar pela qualidade das informações disponibilizadas na Seção de Acesso à

Informação do sítio eletrônico da Câmara Municipal; 

 Orientar  e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos

serviços disponíveis; 

 Protocolizar documentos e requerimentos de acesso às informações; 

 Analisar,  cadastrar  e  atender  as  solicitações  feitas  presencialmente,  por

correspondência física e por meio eletrônico; 

 Realizar o cadastramento e dos bens patrimoniais;

 Auxiliar  a  comissão  de  patrimônio  no  inventário  anual  dos  bens

patrimoniais;

 Informar  à  chefia  imediata  as  irregularidades  encontradas  nas instalações



das dependências;

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata da 

Câmara.

Motorista
Requisitos necessários: Possuir Carteira Nacional de Habilitação;

Descrição sumária: 

 Exercer atividades de dirigir os veículos da Câmara, em viagens fora do município

ou do Estado, transportando passageiros, funcionários, autoridades e/ou cargas para locais

pré-determinados.
Descrição detalhada: 

 Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível do

combustível, da água e do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas

condições de funcionamento; 

 Dirigir  e  manobrar  veículos,  manipulando  os  comandos  de  marcha  e  direção,

conduzindo o veículo  no trajeto indicado,  com rigorosa observância  das condições  de

trânsito e das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); 

 Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para

assegurar seu perfeito estado; 

 Comunicar ocorrências havidas no trânsito;

 Responder pelo transporte de materiais e cargas;

 Anotar, antes da partida, os locais a visitar;

 Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob

sua guarda;

 Dirigir os veículos de propriedade do Legislativo, atendendo às necessidades do

expediente dos diversos setores da Câmara; 

 Assegurar e garantir a integridade física de autoridades e personalidades brasileiras

quando em trânsito no veículo que estiver sob sua responsabilidade e condução; 

 Prestar socorro em caso de emergência, comunicando e registrando as ocorrências

de serviços ao seu superior imediato; 



 Cuidar da manutenção e limpeza dos veículos sob sua guarda e responsabilidade;

 Comunicar  a  chefia  imediata  a  ocorrência  de  falhas  mecânicas,  solicitando  os

devidos reparos; 

 Conduzir os veículos em estreita observância às normas de trânsito, sob pena das

responsabilidades previstas em ato próprio e demais cominações legais; 

 Usar  de  máxima  discrição  e  educação  quando  do  transporte  de  autoridade  e

passageiros.

assistir  para  os  fins  de  transportes,  entrega  e  protocolo  de  documento  o  Gabinete  da

Presidência,  os  membros  da  Mesa  Diretora  e  os  serviços  da  Camara,  conduzindo  as

pessoas necessárias aos vários órgãos de poderes regularmente constituídos ou fazendo

pessoalmente a entrega de documentos, mediante carga e protocolo os demais documentos

de cunho geral; 

 Atender,  mediante  determinação  da  Presidência,  os  membros  da  Mesa,  das

Diretorias,  Procuradoria  Jurídica  e  Secretaria,  quando  exclusivamente  em serviços  da

Edilidade; 

 Informar  à  chefia  imediata  as  irregularidades  encontradas  nas  instalações  das

dependências da Câmara e no veículo da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

Escriturário
Descrição sumária: 

 Executa atividades que exigem o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos

teóricos, tecnológicos e metodológicos em áreas de natureza administrativa e legislativa e

analisa e acompanha processos em geral. 
 Descrição detalhada: 

 Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças

e almoxarifado; 

 Assinar cheques; 

 Fazer pagamentos e/ou recebimentos; 



 Zelar pelo cumprimento dos prazos de pagamento; 

 Zelar pela guarda de documentos e processos em poder da tesouraria; 

 Fazer conciliação bancária; 

 Fluxo de caixa; 

 Emitir diariamente boletim de caixa; 

 Emitir Ordens de Pagamentos;

 Zelar pela conservação dos materiais;

 Efetuar os registros de entrada e saída dos materiais;

 Controlar o fluxo de consumo e o nível de estoque e elaborar o planejamento ou 

reposição e a adequação das especificações dos materiais e equipamentos;

 Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de 

mercadorias e calculando as necessidades futuras; 

 Controlar o recebimento do material comprado, confrontando as notas de pedido e 

as especificações com o material entregue; organizar o armazenamento de materiais e 

produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada;

 Subsidiar a redação e a tramitação administrativa;

 Preparar papéis de tramitação de natureza administrativa e atender e dar apoio à 

Mesa Diretora e Assessoria da Câmara, à Comissão de Licitações e Patrimônio, e demais 

órgãos; fichar, catalogar, arquivar e manter papéis administrativos, prestar informações 

sobre assuntos de sua alçada;

 Registrar a triagem, distribuir, classificar, localizar e verificar documentos;

 Conferir dados de documentos;

 Preparar  minutas,  preencher  formulários,  elaborar  correspondências,  dar  apoio

operacional para elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.

 Verificar  prazos  estabelecidos,  localizar  processos,  encaminhar  protocolos

internos, atualizar dados de planejamento;

 Protocolar, autua e encaminha documentos e processos;

 Distribuir material de expediente;

 Controlar a expedição de malotes e recebimentos;

 Expedir ofícios e memorandos;

 Atualizar dados no sistema operacional,  se existente,  ou onde quer que estejam



registrados;

 Auxiliar seus superiores imediatos na elaboração, controle, andamentos e execução

dos trabalhos de sua área de atuação;

 Realizar trabalhos externos à Câmara, se necessário;

 Redigir, datilografar e digitar; organizar, controlar e executar, as tarefas relativas 

ao recebimento, estocagem, distribuição, registro, inventário e reposição de materiais de 

consumo e permanente;

 Coordenar e executar, sob supervisão, as tarefas relativas à contratação de serviços

de aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de consumo, mediante 

requisições dos órgãos competentes de acordo com a legislação vigente;

 Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, 

portarias, pareceres, pautas, atas, relatórios, roteiros, correspondências e outros atos 

normativos afetos à administração da Câmara e demais documentos administrativos;

 Manter limpo e arrumado o local de trabalho;

 Prover tratamento equânime dos fornecedores, avaliando a capacidade potencial e

realizada de cada um, técnica e comercialmente. 

 Acompanhar o cumprimento das condições contratadas, como prazos, descontos,

recebimentos, reclamações. 

 Obter do fornecedor reembolso de material rejeitado pelo controle de qualidade. 

 Tomar medidas oportunas para a reposição deste material, de maneira a cumprir os

prazos nas execuções dos projetos e serviços da Câmara. 

 Obter preços e condições necessárias na execução de projetos e serviços. 

 Realizar  compra  de  materiais  mediante  pesquisas,  contatos  e  consultas  com

fornecedores.

 Receber requisições de compra de material. 

 Realizar cotações de preço e prazo de entrega e encaminhar relatório ao superior

hierárquico.

 Atualizar o cadastro de fornecedores. 

 Responsabilizar-se pelos encargos a si atribuídos e pelos executados e cumprir 

outras tarefas correlatas.

 Informar  à  chefia  imediata  as  irregularidades  encontradas  nas  instalações  das



dependências da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

Contador
Requisitos necessários: Possuir registro no Conselho Regional de Contabilidade
Descrição sumária: 

 Promover  o  controle,  conferência,  classificação  e  contabilização  das  operações

orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal; 

 Cuidar da elaboração e execução do Orçamento da Câmara; 

 Promover a Execução do Controle Interno da Câmara e Prestação de Contas da

Câmara.
Descrição detalhada:

 Escriturar  analiticamente  os  atos  ou  fatos  administrativos,  efetuando  os

correspondentes  lançamentos  contábeis,  para  possibilitar  o  controle  contábil  e

orçamentário;

 Organizar  e manter  atualizado os fichários  de controle  de verbas e controle  de

receita e despesa; 

 Proceder,  por  ocasião  da  aprovação  da  lei  orçamentária,  o  registro  de  fichas

próprias, da fixação da despesa, segundo as unidades orçamentárias; 

 Executar os serviços relativos à emissão do empenho prévio da despesa; 

 Controlar a realização, liquidação e o pagamento das despesas através dos registros

próprios, fornecendo os elementos necessários para a contabilização; 

 Auxiliar na conciliação dos registros contábeis com os registros extra-contábeis de

sua competência; 

 Auxiliar na montagem das demonstrações constantes dos anexos da lei 4.320/64 e

atos complementares; avisar, imediatamente, ao seu superior hierárquico o esgotamento

de qualquer item de dotação orçamentária; 

 Contabilizar  os  documentos,  analisando-os  e  processando-os,  para  assegurar  a

observância do plano de contas adotado; 

 Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos,



localizando  e  retificando  possíveis  erros,  para  assegurar  a  correção  das  operações

contábeis;

 Elaborar o balanço anual da Câmara Municipal; 

 Elaborar a prestação de contas para apreciação da Câmara Municipal e remessa ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 Escriturar livros contábeis; 

 Fazer a escrituração sintética e analítica dos lançamentos relativos às operações

contábeis, visando demonstrar a receita e despesa; 

 Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos,

máquinas,  móveis,  utensílios  e instalações,  ou participar  destes  trabalhos,  adotando os

índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais

pertinentes; 

 Organizar,  elaborar  e  assinar  balancetes,  balanço  e  demonstrativos  contábeis,

relativos  à  execução  orçamentária  e  financeira,  aplicando  as  normas  contábeis,  para

apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da

Administração do Legislativo Municipal; 

 Elaborar  relatórios  sobre  a  situação  patrimonial,  econômica  e  financeira  da

Câmara; 

 Assessorar  presidência  da  Câmara  em  assuntos  financeiros,  contábeis  e

orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis; 

 Efetuar os controles de gastos em conformidade com as normas legais; 

 Promover a anulação de empenhos, quando tal medida se justificar; registrar os

adiantamentos  concedidos  por  conta  de  dotações  orçamentárias  e  controlar  os

vencimentos dos prazos para a apresentação das respectivas prestações de contas;

 Examinar, orientar e executar a escrituração contábil; 

 Enviar as informações ao Sistema Audesp do Tribunal de contas do Estado de São

Paulo dentro dos devidos prazo estabelecidos;

 Atender  às  demandas  dos  órgãos  fiscalizadores  dentro  dos  devidos  prazos

estabelecidos e realizar perícia;

 Prestar apoio a Presidência e à Comissão de Finanças e Orçamento na análise dos

Projetos  de  Lei  relacionados  às  peças  orçamentárias  do  município  (Plano  Plurianual,



Diretrizes  Orçamentárias  e  Orçamento  Anual)  e  apoiar  na  realização  das  respectivas

audiências públicas.

 Elaborar Minuta de Defesa, de Recurso ou  de Justificativa para exame da 

Presidência e protocolo junto ao Tribunal de Contas de São Paulo inerentes ao exercício 

de suas funções;

 Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências 

da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

Oficial Legislativo

Descrição sumária: 

 Coordenar e assessorar os trabalhos nas sessões plenárias, bem como dirigir os atos

praticados pelos seus subordinados. 

 Direcionar,  orientar  e  controlar  os  serviços  do  departamento  administrativo  e

legislativo,  dotando-o  de  recursos  materiais  e  humanos  necessários  e  exercendo  sua

coordenação para alcançar os objetivos e os resultados estabelecidos pelo Presidente da

Câmara.
Descrição detalhada: 

 Auxiliar  os diversos órgãos do Poder  Legislativo  na execução de suas funções

típicas; 

 Coordenar  os  trabalhos  legislativos,  a  realização  de  sessões  extraordinárias,

ordinárias e outros eventos atinentes à atividade legislativa, bem como a elaboração da

pauta de trabalhos e registro audiovisual das sessões; 

 Assessorar a elaboração das proposições legislativas; 

 Dar  encaminhamento,  por  determinação  dos  vereadores,  aos  projetos  de  lei  e

outros atos normativos, pedidos de informação e outros; 

 Supervisionar o registro das atividades legislativas,  dentre elas,  o arquivamento

organização, inclusive de forma eletrônica, e consolidação da legislação do município; 

 Acompanhar as comissões permanentes ou especiais em suas atividades; 

 Controlar o expediente interno (requerimentos, ordem das pautas e indicações); 

 Prestar assessoria às bancadas nas sessões plenárias.



 Estabelecer  as  normas  de  serviços  e  procedimentos  de  ação  examinando  e

determinando  as  rotinas  de  trabalho  e  as  formas  de  execução,  para  obter  melhor

produtividade dos recursos disponíveis; 

 Promover a articulação dos setores vinculados ao departamento, baseando-se em

informações,  programas  de  trabalho,  pareceres,  reuniões  conjuntas,  para  integrá-los  e

obter maior rendimento das atividades; 

 Fazer  cumprir  decisões  tomadas  em  assuntos  de  sua  competência  legal  ou

regimental,  baixando  instruções  de  serviços,  expedindo  ordens  e  controlando  o

cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realização dos objetivos previstos; 

 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Mesa ou pelos Vereadores,

relativos à aplicação do Regimento Interno e ao andamento das proposições; 

 Executar as atividades ligadas diretamente à área Parlamentar; 

 Cuidar da correspondência oficial do presidente e das correspondências da 

Câmara; 

 Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências 

da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

III – Cargos em Comissão – Descrição Sumária e Detalhada

c) 01 (um) Cargo de Assessor Técnico Legislativo;

d) 01 (um) Cargo de Assessor Jurídico;

Assessor Técnico Legislativo

Requisitos necessários: Portador Diploma de Curso Superior de Ciências Jurídicas
Descrição sumária: 

 Coordenar as atividades  políticas  ao Presidente e Vereadores que esteja lotado,

planejando,  orientando,  controlando  e  avaliando  estas  atividades  para  assegurar  o  seu

regular desenvolvimento.

 Assessorar e prestar assistência imediata ao Presidente e Vereadores, auxiliando-os

no exame e trato dos assuntos políticos e administrativos;



 Organizar todo o serviço administrativo e legislativo da Câmara, determinando e

distribuindo as tarefas.
Descrição detalhada: 

 Coordenar os trabalhos político-administrativos da Câmara;

 Articular as ações desenvolvidas pela Câmara; 

 Acompanhar e avaliar as ações previstas em projetos políticos e administrativos

desenvolvidos pela Câmara; 

 Controlar  e  organizar  o  desenvolvimento  e  a  execução  de  atos  administrativos

praticados pelos Vereadores, observando as determinações legais; 

 Dirigir os serviços da Câmara de acordo com as Leis, Resoluções, Regulamentos,

Regimento Interno e demais atos normativos; 

 Baixar ordens de serviço; 

 Assessorar o Presidente e os demais membros da Mesa e Vereadores nas tarefas

que lhes são afetas, nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da

Câmara Municipal; 

 Representar o Gabinete da Presidência perante outros órgãos públicos em matéria

pertinente à área administrativa; 

 Promover a interlocução entre os membros da Mesa e os Vereadores; 

 Planejar, coordenar e orientar as atividades ligadas diretamente à área parlamentar,

mediante delegação da Presidência; 

 Prestar  assessoramento  político  ao  Presidente  na  condução  dos  trabalhos  do

plenário; 

 Representar  a  Câmara  Municipal  em  eventos  nos  casos  de  impedimento  ou

impossibilidade do Presidente do Poder Legislativo ou de vereadores.

 Delimitar  os  campos  de  ação  do  departamento  sob  sua  direção,  determinando

objetivos em consonância com a política governamental e as diretrizes do poder decisório

superior, possibilitando o desempenho correto das funções pertinentes do departamento; 

 Administrar o atendimento às pessoas que procurarem o Presidente, 

encaminhando-as a quem de direito, orientando-as na solução dos assuntos respectivos ou 

mandando audiência com o Presidente, se for o caso; 

 Recepcionar visitantes e hóspedes oficiais; 

 Promover e registrar informações relativas às autoridades, repartições federais, 



estaduais e outras de interesse da administração; 

 Coordenar as relações da Câmara com o Executivo Municipal;

 Datilografar, digitar e formalizar os atos e documentos do Gabinete da Presidência;

 Distribuir cópias dos atos oficiais aos órgãos e autoridades interessadas; 

 Manter coletânea de informações das atividades do Gabinete, para fornecer os 

elementos necessários \à elaboração dos relatórios; 

 Fazer informar os interessados sobre o andamento de papéis e orientá-los sobre os 

demais assuntos pertinentes ao gabinete; 

 Coordenar e/ou participar da realização de estudos e pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento do Legislativo Municipal; 

 Prestar assessoramento técnico-especializado na sua área de formação; 

 Rever e/ou emitir parecer e informações técnicas; 

 Emitir laudos, perícias, arbitragem e pareceres técnicos próprios de sua formação 

profissional; 

 Realizar trabalhos de auditagem; 

 Participar da elaboração de cadastro e de dados sobre diferentes aspectos 

financeiros, econômicos e sociais do Município; 

 Elaborar, coordenar, supervisionar o orçamento do Poder Legislativo de forma a 

dar total cumprimento às exigências legais; 

 Distribuir tarefas conforme a competência de cada cargo e setor; 

 Assinar e responder pelos atos de sua unidade junto à Presidência da Câmara, 

Tribunal de Contas e outros Órgãos de fiscalização decorrente de Poderes devidamente 

constituídos e fiscalizar a realização da execução de outras tarefas afins pertencentes à 

Diretoria Financeira.

 Analisar, sob orientação, em sua área de competência, atividades, recursos 

disponíveis e rotinas de serviços e propor medidas que visem a sua melhoria; 

 Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências 

da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

Assessor Jurídico
Requisitos necessários: Possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;



Descrição sumária:

 Atuar  em atividades  de planejamento,  elaboração,  acompanhamento,  pesquisa e

execução de procedimentos e programas ligados à área jurídica;

 Proporcionar assistência jurídica, nos processos e assuntos jurídicos que envolvam

a instituição.
 Descrição detalhada: 

 Executar  atividades  jurídicas  manifestando-se  sobre  questões  de  interesse  da

Câmara Municipal; 

 Representar  o  Poder  Legislativo  Municipal  em  questões  judiciais  e/ou

extrajudiciais,  ativa  ou  passivamente,  que  necessitem de  profissional  especializado  da

área, independentemente de outorga de procuração;

 Receber citações, intimações e notificações nas ações em que a Câmara Municipal

seja parte; 

 Acompanhar e instruir processos, preparar defesas, recursos e peças inerentes; 

 Emitir pareceres; 

 Prestar assessoramento e apoio ao Presidente da Câmara, aos órgãos e unidades

administrativas em matéria de natureza técnica e jurídica; 

 Informar  em expedientes  que  lhe  forem encaminhados,  dentro  de  sua  área  de

atuação,  bem  como  solicita  informações  e  documentos  perante  quaisquer  unidades

administrativas, a fim de obter elementos necessários à defesa dos interesses da Câmara

Municipal; 

 Distribuir internamente os assuntos relacionados a processos e ações judiciais; 

 Responder pela procuradoria exercendo assessoramento jurídico ao Gabinete da

Presidência, aos Vereadores e às Comissões Permanentes e Especiais da Câmara.

 Realizar o acompanhamento das Sessões (ordinárias, extraordinárias e solenes) e

emissões de pareceres;

 Representar o Presidente da Câmara em tarefas correlatas que lhe forem delegadas.

 Exercer a procuradoria do Legislativo e realizar a assessoria dos serviços afetos à

Procuradoria;

 Patrocinar  a  defesa  da  Câmara  Municipal  em  juízo  e  fora  dele,  quando

determinado pela Presidente;

 Exarar  pareceres  em  processos  legislativos  e  manifestar-se  juridicamente  em



matérias de natureza legislativa ou administrativa, quando solicitados; 

 Prestar assistência jurídica e técnica ás Comissões Permanentes e às Comissões

Especiais, quando solicitados; 

 Minutar contratos e demais documentos em que a Câmara seja parte interessada; 

 Prestar  esclarecimentos  que  forem solicitados  pela  Mesa  ou  pelos  Vereadores,

relativos à aplicação do Regimento Interno, Lei Orgânica dos Municípios e ao andamento

das proposituras; 

 Exarar pareceres nos processos administrativos que tramitarem pela Casa, quando

solicitados pelo Presidente, Vereadores e Comissões; 

 Cumprir  os  prazos  regimentais  nos  pareceres  ou  orientações  em  processos

legislativos; 

 Preparar os documentos na ausência ou falta de funcionários; 

 Prestar orientação de natureza jurídica aos senhores Vereadores; 

 Preparar  projetos  de  Lei,  de  Resolução  e  de  Decreto  Legislativo,  assim  como

verificar Atos e Portarias; 

 Acompanhar processos junto ao Judiciário,  Tribunal de Contas e demais órgãos

oficiais em que a Câmara figure como parte; 

 Executar a datilografia ou digitação dos documentos confeccionados; 

 Distribuir tarefas conforme a competência de cada cargo e setor; 

 Assinar  e  responder  pelos  atos de sua unidade  junto à  Presidência  da Câmara,

Tribunal de Contas e outros Órgãos de fiscalização decorrente de Poderes devidamente

constituídos

 Fiscalizar  a  realização  da  execução  de  outras  tarefas  afins  pertencentes  à

Procuradoria.

 Coligir  informações  sobre  legislação  federal,  estadual  e  municipal  atinentes  às

atividades da Câmara;

 Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências 

da Câmara.

 Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

JUSTIFICATIVA



Atendendo  sugestões  e  pedidos  dos  servidores  da  Câmara  Municipal,

submeto à Mesa Projeto de Resolução instituindo as competências, incumbências e atribuições

dos servidores municipais do Legislativo.

O Anexo  I  do  presente  Projeto  discrimina  detidamente  as  tarefas,  as

atribuições  e  as  incumbências  de  cada  servidor,  com o  objetivo  de  facilitar  o  desempenho

funcional dos quadros de provimento efetivo e em comissão.

Aliás, isso visa, também, atender exigências do Tribunal de Contas e do

Ministério Público, com reflexo positivo aos trabalhos dos nobres Vereadores no exercício pleno

de suas funções, quando necessitam de auxílio do pessoal técnico administrativo.

Assim,  se  cada  servidor  cumprir  com  suas  funções,  certamente  o

Legislativo  será retribuído significativamente  e  a comunidade de Roseira  que acompanha os

trabalhos da Câmara à distância ou na Casa de Leis,  gradativamente observará  a melhoria na

prestação de serviços.

Com tais  considerações,  em face  da  diversidade  de  cargos  e  funções

existentes no Legislativo, se acolhido, examinado e aprovado o presente Projeto de Resolução,

os  servidores  desta  Casa  poderão  colocar  em  prática  seus  conhecimentos  e  experiências

profissionais em prol  dos demais Poderes e da comunidade em geral de Roseira, nos estritos

limites  de  suas  tarefas  inseridas  no  Manual  de  Competência,  incumbência  e  atribuições  dos

quadros técnico administrativo, técnico e em comissão.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Dezembro de 2015. 
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