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RESOLUÇÃO N" 02/2019, de 05 de julho de 2019
REF: Criação, extinção dc cargos e  alteração na Estrutura 
Administrativa da Câmara Municipal de Roseiru

A Mesa da Câmara Municipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz 

saber que a  Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

An Io A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Roseira fica organizada 

com as normas estabelecidas nesta Resolução, da seguinte forma
I -  Mesa Diretora

II -  Presidência
III Gabinete da Presidência;

IV- Procuradoria Jurídica.
V -  Departamento Legislativo;
VI - Depanamento Administrativo;
VII Departamento Financeiro;
VIII -  Departamento de Comunicação

Art 2o Picam extintos os cargos de Servente, Vigia e Auxiliar Administrativo.

Art 3o Fica criado o cargo; Oficial de Comunicação e Plenano, de provimento 

efetivo, conforme descrição inserida no Anexo I, com características, incumbências e utribuições.
Parágrafo Único -  Número dc cargos, as jornadas, as atribuições e as exigências 

mínimas para provimento serão descritas nos Anexos desta Resolução

ocupante dc cargo em comissão, o qual fica dispensado dessa exigência, em virtude da natureza 

dc suas atividades.

•emanais, exceto os ocupantes de cargos técnicos ou em comissão.

1)AS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art 5° Os cargos dc Servente, Vigia c Auxiliar Administrativo serão extintos 
■pos a entrada em vigor desta Resolução, sem prejuízo dos serviços de asseio e limpeza das 
dependências do Legislativo, mediante a contratação de empresa especializada

Parágrafo Único - Nenhum servidor poderá cumprir menos dc 30 (trinta) horas
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§ Io - O cargo de vigia atualmente está vago, por desnecessidade de serviço, em 

tace da peculiaridade do sistema de segurança e vigilância do acervo da Câmera Municipal dc 

Roseira,
§ 2o - O cargo de Auxiliar Administrativo ora extinto, por conveniência do 

Legislativo, pois para suprir as necessidades da Câmara Municipal dc Roseira, o cargo de 
Analista dc Comunicação, de provimento efetivo, alem de incorporar as atividades corriqueiras e 

inerentes do cargo extinto, assumirá as incumbências de auxiliar de sessões do Legislativo, como 

leitura de atas, esclarecimentos e funções típicas de plenário, ajuizo da Presidência da Casa.

Art. 6o As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por conta das 

dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas, se ncccssano

Art. T  Esta Resolução entrará em vigor na data dc sua publicação.

Art 8° Rcvogum-se as disposições cm contrário, especialmente a Resolução n*’ 03. 
de 18 dezembro dc 2017

Roseira. 05 dc Julho de 2019

Edna Kazumi Yaegashi 

Oficial Legislativo
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ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL -  REQUISITOS -  CARGA HORÁRIA

Compòcm o  quadro de servidores da Câmara Municipal de Roseira

I I -  Cargos Efetivos

(ARCO QUANTIDADE REFERENC 
IA

SALARIAL

CARGA 
HORÃRIA

FORMA DE 
PROVIMENTO

REQUISITOS PARA 
PREENCHIMENTO 

DO CARGO

1-) Motoneta «1 (um) 03 30 (tnnla) Ikía» 
semanais

Concurso Público
Carteira Nacional dc 
Habilitação - («tcgnna 
AB

2-) Escruurano «I (um) 04 30 (Uinta) heraa 
semanais

Concurso Público Ensino Medio Completo

3-) Cantador 01 (um) 05 20 (vinte) horu 
seroanau

Concurso Público Supenor Completo cm 
Ciências Contábeis + Re

gistro no Conselho 
Regional dc 
Contabilidade (CRC)

4-) Oficial
Legislai i vo

01 (um) 06 30 (inrna) horas 
semanais

Concurso Público

Jurídico
01 (um) 06 20 ivuuc) horas 

-.emanais
Concurso Fubfaco Supenor Completo cm 

Ciências Jurídica -*■ 
Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB)

6>) Oficial de 
Comunicação 
c dc Plcnáno

01 (um) 06 30 (tnnla) hora* 
semana».

Concurso Público
Comunicação, Jornalismo 
ou Relações Publicas

j  í
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I II Cargo cm Comissão

CARGO Q l AM IDADE REFERÊNCIA
SALARIAL

FORMA DE 
PROVIMENTO

REQUISITOS PARA 
PREENCHIMENTO DO CARGO

l-> Chefe dc 
Gabuictc da 
Presidência

01 (ami 1 Lm c Nomeação 
(Naiurc/n Political

Superior Completo cm Ciências 
Jundie* l mediante qualificação 
pmfissuHBil no legtsianvo 
comprovada)
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Descrição Sum iría e Detalhada

I Cargos efetivos -  Descrição Sumária e Detalhada

I-) Motorista

Requisitos necessários: Possuii Carteira Nacional de Habilitação.

• Exercer atividades dc dirigir os veículos da Câmara, cm viagens tora do município ou do Estado.
transportando passageiro», funcionários, autoridades c/ou cargas  para locais pre-detenm nados _

Descrição detalhada:

•  Inspecionar o  veiado antes da saída, verificando o  estado dos pneus, o  nível do  combustível, da agua e 
do cárter. testando freios c pane eletrica para certificar-sc dc suas condições de funcionamento.

•  Diriga c manobrar veículos, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo o veiculo no 
trajeto indicado, com rigorosa observância das condições de trânsito c das normas do Codigo dc 
Trânsito Brasileiro (CTB).

• /d a r  pela manutenção do veicula, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu 
perfeito estado.

• Comunicnr ocorrências havidas no trânsito.
• Responder pelo transporte de matenais c cargas,
•  Anotar, antes da partida, os locais a visitar.
•  Controla o  consumo, a quilometragem, a lubrificação c a limpeza do veiculo sob sua guarda.
•  Dirigir os veículos de propriedade do Legislativo, «endendo As necessidades do expediente dos 

diversos setores da Câmara.
•  Assegurar e garantir a integridade física dc autondade* c personalidades brasileira» quando cm trânsito 

no veiculo que estiver sob sua responsabilidade c condução.
•  Prestar socorro cm caso de emergência, comunicando c registrando as ocorrências de serviços ao seu 

superiO! imediato;
• Cuidar da manutenção c limpeza dos veículos >ob sua guarda e responsabilidade.
• Comunicar a chefia imediata a oconêncw de falhas mecânicas, solicitando os devidos reparo*.
• Conduzir os veículos cm estreita observância a* normas de trânsito, sob pena das responsabilidades 

prev istas cm ato próprio e demais cominações legais;
• Atender, mediante determinação da Presidência, os membros da Mesa. das Diretorias. Procuradoria 

Jurídica c Secretaria, quando exclusivamcnte em serviços da Edilidadc.
• Informar ã chefia imediaia as irregularidades encontradas nas instalações das dependência* da Câmara 

c no veiculo da Câmara
• Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.__________

U JLc^/y^
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2-) Euriturário ~  ~  _ “  “
Descrição sumária:

• Executa atividades que exigem o  desenvolvimento ou aplicação dc conhecimentos tcoricos. 
tecnológicos e metodologicos em áreas dc natureza administrativa e legislativa c analisa c acompanha

______  processos em geral ______________  ______________ _______________
• Descrição detalhada:
• Executar serviços de apoio nas orcas de recursos humanos, administração, finanças e  almoxanfado.
• Fazei cotação e orçamento dc materiais c serv iços;
• Zelar pela conservação dos materiais,
• Efetuar os registros dc entrada e saída dos materiais;
• Controlar o  fluxo de consumo e o uivei de estoque e elaborar o  planejamento ou reposição c a 

adequação das especificações dos materiais c equipamentos.
• Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o  volume dc mercadorias c 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 dc materiais e produtos, identificando-os c 
determinando sua acomodação dc forma adequada.

•  Registrar a triagem, distribuir, classificar, localizar c verificar documentos;
•  Conferir dados dc documentos.
■ Preparai minutas, preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 

elaboração de manuais técnicos c  digitar textos c planilhas.
•  Verificar prazo* estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 

planejamento.
• Protocolar, autuar c encaminha documentos c processos.
■ Distribuir material dc expediente.
• Controlar a expedição de malotes e recebimentos.
• Atualizai dados no sistema operacional, sc existente, ou onde quer que estejam registrados.
• Realizar trabalhos externos a Câmara, sc necessário.
• Redigir e dignar, organizar, controlar c executar, as tarefas relativas ao recebimento, cstocagem. 

distribuição, registro, inventario e reposição de materiais de consumo c permanente.
• Coordenar e executar, sob supervisão, as tardas relativas à contratação de serviços de aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes c dc consumo, mediante requisições dos órgãos competentes de 
acordo com a legislação vigente,

• Prover tratamento cquàmmc dos fornecedores, avaliando a capacidade potencial c realizada de cada 
um. técnica e comercial mente

• Acompanhar o  cumprimento das condições contratadas, como prazos, desconto*, recebimentos, 
reclamações

• Obter do fornecedor reembolso de material rejeitado pelo controle de qualidade
■ Tomar medidas oportunas para a reposição deste matei ial, de maneira a cumprir os prazos nas 

execuções dos projetos c serviços da Câmara
• Obter preços c condições necessárias na execução de projetos e serviços
• Realizar compra de materiais mediante pesquisas, contatos e  consulta* com fornecedores
•  Receber requisições dc compra dc material
•  Realizar cotações dc preço e prazo de entrega e encaminhar relatório ao supenor hierárquico.
•  Atualizar o cadastro de fornecedores
•  Informar a chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Cãmara.
•  Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata____________________________

C â m a r a  M u n i c i p a l  de Rose i ra
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Promover o controle, conferência classificado e contabilização das operações orçamentarias, 
financeiras c patrimoniais da Câmara Municipal,
Cuidar da elaboração c execução do Orçamento da Câmara.
Promover a Prestação de Conta» da Câmara

Escriturar analilicamcuie 05 atos ou fatos administrativos. efetuando os correspondente* 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentark>,
Organizar e manter atualizado os fichario* de controle de verbas e comrole de receita e despesa. 
Proceder, por ocasião da aprovação da lei orçamentaria, o  registro de fichas próprias, da fixação 
da despesa, segundo as unidades orçamentários;
Executar os serviços, relativos à emissão do empenho prévio da despesa:
Controlar a realização, a liquidação das despesas através dos registros propnos. fornecendo os 
elementos necessários para a contabilização.
Auxiliar na conciliação dos registros contábeis com as registros extra-contabei* de »ua 
competência.
Auxiliar na montagem das demonstrações constantes do» anexos da lei 4.320/64 e atos 
complementares; avisar, imediatamente, ao seu superior hierárquico o  esgotamento dc qualquer 
item de dotação orçamentária.
Contabilizar os documentos, analisando-o» e processando-os. para assegurar a observância do 
piano de comas adotado,
Confenr a conciliação de conta» cm 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 dc contas para apreciação da Câmara Municipal c remessa ao  Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo;
Escriturar livros contábeis:
Fazer a escrituração sintética e analítica dos lançamento» relativos às operações contábeis, 
visando demonstrar a receita e despesa.
Supervisionar o» cálculos de reavaliação do ativo c de depreciação de veiculo», maquinas, 
móveis, utensílios c instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicado» 
em cada caso. para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes.
Organizar, elaborar e assinar balancetes, balanço c demonstrativos contábeis, relativo» á 
execução orçamentária c financeira, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados 
parciais c gerais da situação patrimonial, econômica c financeira da Administração do 
Legislativo Municipal.
Elaborar relatonos sobre a situação patrimonial, econômica c financeira da (  amara.
Assessorar prcridêiicia da Câmara cm assuntos financeiros, contábeis e orçamentários, dando 
pareceres i  hiz da ciência c da» prática» contábeis,
Efetuar o» controle» dc gastos em conformidade com as norma* legais.
Promover a anulação dc empenho*, quando tal medida se justificar, registrar o» adiantamento* 
concedido» por conta de dotações orçamentárias e controlar o» vencimento* dos prazos para a 
apresentação das respectiva* prestações dc conta».
Examinar, orienur e executar a escrituração contábil,
Enviar as informações ao Sistema Audcsp do Tribunal dc Comas do Estado de Sfto Paulo 
dentro dos devidos prazo estabelecidos.
Atender as demandas dos orgãov fiscalizadore* dentro dos devido» prazo» estabelecidos e 
realizar perícia.
Prestar apoio a Presidência c a Comissão dc Finança» e Orçamento na analise dos Projetos dc

^ ---------------— ^ w ------------------------------- -—  -
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Lei relacionados as peças orçamentarias do município (Plano Plurianual. Dirctnzcs ' 
Orçamentárias c Orçamento Anual) e apoiar na realização das respectivas audiências publicas 

• Exercer outras atividades correlatas determinadas pda chefia______ _________ ________

4-| Oficial l  egislativo 

Descrição sumária:

• Coordenar e assessorar os trabalho» nas sessões plcnanas. bem como dirigir os atos praticados pdos 
seus subordinados

• Direcionar, onentar e controlar os serviços do departamento administrativo c legislativo, dotando-o de 
recursos materiais c humanos necessários e exercendo sua coordenação paia alcançar os objetivos c os

________resultados estabdecidos pelo Presidente da Câmara_______________________________________ ____
Descrição detalhada:

• Auxiliar os diversos orgãos do Poder Legislativo na execução dc suas funções típicas.
• Coordenar os trabalhos legislativos, a realização dc sexsòe* extraordinárias, ordinárias e outros eventos 

atinemes ã atividade legislativa, hem como a elaboração da pauta de trabalhos e registro audiovisual 
das 5C55ÕCS,

• Assessorar a elaboração das proposições legislativas,
■ D tr encaminhamento, por determinação dos vereadores, aos projetos dc lei c outros atos normativos, 

pedidos de informação e outros.
•  Supervisionar o registro das atividade* legislativas, dentre elas. o  arquivamento organização, inclusive 

dc forma elefrômca,
• Acompanhar a* comissões permanentes ou especiais cm suas atividade*.
• Controlar o  expediente interno (requerimentos, ordem das pautas e indicações).
•  Prestar assessoria ás bancados nas sessõe* plenárias
•  Estabelecer as norma» dc serviços c procedimentos de açio examinando e determinando as rotinas de 

trabalho e as formas de execução, para obter melhor produtividade dos recursos disponíveis.
•  Promover a articulação dos setores vinculado* ao departamento, baseando-se em informações, 

programas dc trabalho, paircere». reuniões conjunta», para imcgrá-los e  obter maior rendimento das 
atividade*

•  Fazer cumprir decisõe» tomadas cm assuntos de sua competência legal ou regimental baixando 
instruções de serviço*, controlando o  cumprimento dax mesmas, para possibilitar a plena realização 
dos objetivo» previstos,

•  Prestar os esclarecimentos que forem soliciiados pela Mesa ou pelos Vereadores, relativos ã aplicação 
do Regimento Interno c ao andamento das proposições.

•  Executar as atividade» ligadas dirctamcntc à área Parlamentar,
■ Cuidar da correspondência oficial do presidente e das correspondências da Câmara.
•  Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias, pareceres, 

pautas. ata,\ relatórios, roteiros, cones pondera: ias e outros atos normativos afetos à adminisiraçâo da 
Câmara c demm* documentos administrativos.

■ Informar á chefia as irrcgulandades encontradas nas instalações das dependências da Câmara
•  Exercer outras atividade* correlatas determinadas pela chefia

/3 .
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5-) Procurador Jurídico 

Descrição sumária:

■ Representar Judiciaimente a Câmara Municipal, mediante delegação do Presidente,
• Examinar e opinar nos processos administrativos dc interesse dos servidores, vereadores, e 

_______ requerimentos apresentados por pessoas físicas e jurídicas.______________________________________

■ Examinar e opinar em processos de licitação:

• Minutar contratos, projetos e demais documentos em que a Câmara Municipal seja interessada.

• Examinar, orientai c emitir pareceres, por escrito ou verbal, assistindo á Presidência. Chefia de 
Gabinete c ao Plenário,.em assuntos de natureza jurídica.

•  Examinar e orientar a elaboração das pruposiiura* legais afetas ao processo legislativo, prestando ao 
Plenário, as comissões permanentes e especiais e aos vereadores, as informações c assistência jurídica 
necessárias, quando por estes solicitados;

• Examinar decretos e atos do Poder Executivo, quando versar sobre matéria de competência do 
Legislativo.

• Interpretar textos legais ou regulamentares de interesse do Plenário ou da Câmara.

• Prestar serviços de pesquisa para a elaboração dc projetos de Lei.

• Comparecer as sessões da Câmara, prestando assistência jurídica, quando a presença for requintada 
pelo Plenário, pelo Presidente ou pelos vereadores,

•  Pre»tar assistência jurídica aos vereadores sobre assuntos pertinentes a atividade legislativa, quando 
solicitado.

•  Prestai assistência jurídica as comissões permanentes c especiais em assuntos pertinentes a atividade 
legislativa c dando suporte legal ás atividades por elas desenvolvidas.

•  Auxiliar o s  trabalho*, do Chefe de Gabinete, quando solicitado.

•  Apresentar-se nos dias e horários de sessões, assessorando o  Presidente, vereadores nos assuntos 
inerentes ao Legislativo e dc interesse da Câmara

■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia

6-) Oficial de Comunicação c Plenário 

Descrição sumária
•  Preparai papeis de tramitação de natureza legislativa c administrativa; Redigir e expedir ofícios e 

memorandos. Subsidiar a redação e  a tramitação administrativa dos documentos e proposturas da 
Câmara dc Roseira,

•  Prestar orientação, apoio e auxilio aos Parlamentares, a Mesa Diretora, as Comissões e as Assesaorias
da Câmara, com relação á redação das proposituras apresentadas.___________________  __
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Executar atividades de assessoria de imprensa, de comunicação c dc apoio as atividades legislativas c 
administrativas da Câmara

l ) « c riçâo detalhada
Pesquisai, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias,, pareceres, 
pautas, atas. relatórios, roteiros, correspondências c outros atos normativos afetos á administração da 
Câmara e demai» documento» administrativos:
Realizar fechamento da pauta das sessões legislativas, conforme Regimento Interno da Câmara 
Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas á gravação, transmissão e exibição dc sessões, 
reuniões, audiências públicas e outras atividades legislativas, institucionais ou de interesse publico, c, 
em caso de terceirização de tais serviços, ser responsável pela gestão do respectivo contraio;
Auxiliar os vereadores na elaboração dc requerimentos, proposituras. moções, indicações etc 
.Apoiar o  Presidente e a Mesa Diretora na condução dos trabalhos do Plenano, incluindo a leitura das 
proposições correspondências e comunicados, conforme solicitação da Presidência 
Executar serviço» relacionados ã» scssòe» solenes, ordinárias e extraordinárias, c dar a» devidas 
providências a» matérias apresentadas.
Prestai informações sobre assuntos de sua alçada aos senhores Vereadores, a Mesa. as Comissões e as 
Diretorias,
Preparar, compor c revisar a publicação oficial das matérias administrativa e  legislativas da Câmara, 
Auxiliar seus superiores imediatos na elaboração, controle, andamentos c execução dos trabalhos de 
sua área dc atuação.
Receber, registrar, protocolar, autuar e controlar os documentos e processos cm geral, c cncaminha-los 
a unidade destinada.
Preparar minuta», preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 
elaboração de manuais técnicos c digitar textos c planilha»
Realizar registro, serviços dc distribuição e remessa de documentos oficiais.
Verificar prazo» estabelecidos, localizar processos, encaminhar  protocolo» internos, atualizar dados de 
planejamento.
Responsabilizar-se pelas notificações recebidas pelo Sistema de Informação «o Cidadão e pela 
Ouvidoria da Câmara.
Atualizar dados no sistema operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados;
Realizar a divulgação do» eventos da Câmara Municipal dc Roseira, nos diversos meios de 
comunicação.
Atividades relacionadas a divulgação jornalística, á criação. & manutenção e à atualização do Portal da 
Câmara dc Roseira junto à Internet e Redes Sociais;
Manutenção t- atualização de banco de foto» de parlamentares e dc evento» da Câmara de Roseira. 
Produção do jornal de comunicação interna;
Promoção, apoio c divulgação de eventos de interesse público ila Câmara de Roseira; e todas a» demais 
atividades pertinentes a area de comunicação social
Separar arquivar as publicações oficiais de matérias cujo titulo façam referência expressa ao Poder 
Legislativo Municipal de Roseira.
Zelar pela qualidade das informações disponibilizadas na Seção de Acesso a lntbrmaçào do sitio 
eletrônico da Cintara Municipal.
Orientar e informai o  cidadão sobre os procedimentos para o  acesso ao» serviços disponíveis.
Analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas presencialmente, por correspondência física ou por 
meio eletrônico.
Realizar atividade» jornalísticas fotográfica» e de cinegrafia na cobertura de eventos de interesse da 
Câmara Municipal
Organizar arquivos digitais e/ou comuns de informações c imagens.

/
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C â m a r a  Mun ic i pa l  de Rose i ra

•  Apresentar, apurar, reportar, dirigir e editar notícias e noticiários.
•  Coletar e checar informações através de recursos de apuração jornalística.
•  Construir relacionamento com fontes de informação nos diversos setores da sociedade
•  Realizar atendimento ao público
•  Prestai assessona c atendimento a imprensa.
•  Dentais atividades que exijam nivel superior de escolaridade cm Jornalismo ou congênere, 

concernentes a area de Comunicação Sodal.
•  Informar á chefia imediata as inegulandades encontradas nas instalações das dependências.
•  Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata da Câmara.

UI -  Cargo» em Com issão- Descrieão Sumária c Delailtada

a) 01 (um) Cargo de Chefe de Gabinete da Presidência

I- Chefe de Gabinete

•  Coordenar as atividades de relacionamento da Câmara Municipal com outros orgàos públicos e 
privados

•  Zelar pela correspondência recebida c expedida, providenciar seu encaminhamento e atender, sempre 
que possível, os pedidos formulados.

•  Fornecei apoio às iniciativas do Presidente, acompanhando-o, substituindo-o ou rcprcscutando-o na.s 
ações sociais dc que deva panicipar.

•  Revisar pronunciamentos do presidente para inserção em ata ou publicação;
•  Assessorai as comissões na elaboração de pareceres, emendas quando devidamente autorizado pela 

Presidência, colaborando com o andamento dos trabalhos, com vista» a desenvolver atuação integrada 
aos pnncipios da administração publica,

•  Apresentar-se nos dias e horário» de sessões, assessorando o Presidente, sempre que por d e  requisitado;
•  Promover o  intercâmbio com outra» Câmara» Municipais, a fim dc oferecer c obter subsídios que 

possam interessar à» atividades legislativas;
• Informar o  Presidente sobre a realização de eventos e aios oficiai» do Município, de modo a tornar 

possível a sua participação, acompanlwndo-o quando solicitado;
■ Realizar outros serviços não especificados que. por sua natureza, enquadrem-se nas atribuições do 

cargo, desde que com delegação do Presidente
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TABELA I

C ARGOS EFETIVOS

C â m a r a  M u n i c i p a l  de Rose i ra

REF CARGO VENCIM ENTOS N- VAGA

03 MOTORISTA 2 088.10 01

04 ESCRJTt TLÁ RIO 2.865.18 01

05 CONTADOR 3.491.77 01

06 OFICIAL LEGISLATIVO 3.619.08 01

06 PROCURADOR JURÍDICO 3.619.08 01

06 OFICIAL DE COMUNICAÇÃO F 
PLENÁRIO

3 619.08 01

C ARGOS EM COM ISSÃO

REF
|___

CARGO VENCIM ENTOS N" VAGA

1

L _
CHEFE DE GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

4 448.60 01


