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ATO N° 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA.

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

Art. Io Fica criado o plano de classificação de documentos da Câmara Municipal dc Roseira.
Art. 2o A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Câmara Municipal instituída 

pele Resolução n° 04 de 09 de dezembro de 2019, no exercício de suas atividades, deverá observar o 
disposto neste Ato.

Art. 3o Todos os setores da Câmara Municipal ficam obrigados a proceder a classificação dc 
documento desde a sua origem ou, não sendo possível, durante sua fase de criação ou conclusão, antes 
de sua remessa ao arquivo, sob pena de responsabilidade do servidor que assim não proceder.

Art. 4o Os anexos I e II deste ato contemplam a descrição das atividades-fim da Câmara 
Municipal, bem como os códigos de classificação dos documentos que ficarão sob a guarda do Arquivo 
Público.

Art. 5o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Roseira, 06 de janeiro de 2020.

Vice-Presidente

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 
2o SecretárioV í  Io Secretário

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 06 de janeiro de 2020.



ANEXO I

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES

01 INSTALAÇÃO DO GOVERNO LOCAL, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS 
ÓRGÃOS COLEGLADOS (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades de instalação do governo do local, dicotomizado nos Poderes 
Executivo e Legislativo; o registro da perda do mandato e licenciamento do Prefeito, Vice-Prefeito c 
Vereadores, além da suplência de parlamentares; a estruturação c o funcionamento dos órgãos 
colegiados (Mesa Diretora, Lideranças Partidárias, Bancadas, Comissões Permanentes e  Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar).
00.01 Instalação do governo local (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da instalação dos poderes locais (Executivo e 
Legislativo); abrange os registros da solenidade de diplomação c posse dos eleitos ao cargo de Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores, bem como do adiamento e alteração da posse e os registros de dados e 
informações relacionados ao titular do mandato.
00.02 Registro da perda do mandato e Licenciamento do Prefeito ou Vice-prefeito (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da perda ou afastamento dos mandatos ou dos cargos do 
Prefeito ou Vice-Prefeito nos casos de falecimento, renúncia e extinção durante o exercício do 
mandato; abrange os registros da concessão de licenças ao Prefeito e Vice-prefeito.
00.03 Registro da perda do mandato, suplência e licença do Vereador (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da perda ou afastamento do mandato ou do cargo do 
Vereador nos casos de falecimento, renúncia e extinção do mandato; abrange os registros da suplência 
e a concessão de licença ao Vereador.
00.04 Eleição, composição e alteração da Mesa Diretora (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da eleição de Vereadores aos cargos da Mesa Diretora; 
da composição, posse e as alterações provocadas por extinção do mandato, concessão dc licença e 
renúncia do cargo da Mesa Diretora.
00.05 Indicação e substituição de lideranças partidárias e de Governo (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da indicação, composição e alterações das lideranças 
partidárias e da liderança de governo.
00.06 Composição e alteração das Comissões Permanentes (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da nomeação, indicação, eleição, alteração e composição 
das Comissões Permanentes; abrange os registros da destituição, licença e renúncia de seus membros. 
00.07 Composição e alteração do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da nomeação, indicação, eleição e alteração dos 
membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
00.08 Realização das sessões (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da realização e acompanhamento das Sessões Ordinárias 
e  Extraordinárias; abrange os registros da convocação, realização, gravação audiovisual e transcrição 
das Atas; controle dc inscrição de Vereadores na fase das Explicações Pessoais e o uso da tribuna por 
cidadãos; organização das matérias na pauta da Ordem do Dia e o programa para a realização da 
Sessão.
00.09 Registros e acompanhamento dos trabalhos da Mesa Diretora (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes dos trabalhos durante as reuniões Mesa Diretora.
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00.10 Registros e acompanhamento dos trabalhos das Comissões Permanentes (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes das reuniões das Comissões Permanentes na elaboração 
de pareceres aos Projetos, abrange os registros de protocolo dc recebimento de cópias de proposituras.

02 CONSTITUINTE (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades de instalação, regulamentação e funcionamento do Poder 
Constituinte Municipal; os registros da composição e dos trabalhos das Comissões Constituintes; da 
elaboração e aprovação da Lei Orgânica do Municipio e das propostas de emendas à Lei Orgânica do 
Município; da elaboração e alterações do Regimento Interno da Câmara Municipal.
00.01 Instalação e regulamentação do funcionamento do Poder Constituinte Municipal (Atividade) 
Esta atividade reúne documentos decorrentes dos trabalhos prévios para elaboração da Lei Orgânica 
do Município, abrange os registros da constituição das Comissões Constituintes e o funcionamento da 
Poder Constituinte Municipal.
00.02 Elaboração, aprovação ou alteração de Lei Orgânica do Município (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da apresentação do anteprojeto da Lei Orgânica do 
Município, recebimento de emendas ao anteprojeto, dos trabalhos e reuniões das Comissões 
Constituintes, da elaboração, da apresentação, instrução e deliberação do projeto da Lei Orgânica do 
Município, incluindo registros da tramitação, apresentação de emendas ao projeto, deliberação e 
publicação da Lei Orgânica do Município; abrange registros das sessões da Assembléia Constituinte 
Municipal e a promulgação da Lei Orgânica do Município e das propostas de emendas à Lei Orgânica 
do Município;
00.03 Aprovação e alteração no Regimento Interno da Câmara Municipal (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da tramitação dos Projetos de resolução que aprova ou 
altera o Regimento Interno da Câmara Municipal e abrange os registros dos precedentes regimentais.

03 LEGISLATIV A (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades que expressam as fases de tramitação do projeto de lei, o 
processamento legislativo voltado à deliberação de projetos de lei sobre os interesses do município; 
abrange a apresentação, recebimento do projeto e documentos acessórios que consubstanciam o projeto 
de lei, a apresentação, recebimento de proposições que implicam em decisão do Plenário, a  instrução 
e deliberação do Projeto de lei, as ações decorrentes da sanção, veto e o registro da promulgação e 
publicação da lei.
00.01 Apresentação e recebimento das proposições (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da apresentação e recebimento das proposições, dos 
documentos acessórios que consubstanciam o projeto de lei.
00.02 Instrução e deliberação de Projetos de lei (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da instrução e deliberação de Projeto de lei e a 
incorporação das alterações aprovadas em plenário, abrange o registro de solicitações que resultam em 
alteração na tramitação do Projeto de lei.
00.03 Sanção e veto (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da sanção do projeto de lei aprovado, o registro do envio 
ao Prefeito e do exercício do direito de veto ao Projeto de lei.
00.04 Promulgação e publicação (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da promulgação da lei pelo Prefeito ou Presidente da 
Câmara Municipal e do registro da publicidade legal, n  _
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04 FISCALIZAÇÃO, JULGAMENTO E CONTROLE POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
(FUNÇÃO)
Esta íunçào compreende as atividades de fiscalização c acompanhamento da execução orçamentária, 
incluindo o julgamento das contas com o auxilio do Poder Executivo por meio da publicidade e 
prestação de contas públicas; a fiscalização dos atos do Poder Executivo, dos órgãos colegiados e 
Vereadores que ensejam sanções; o controle sobre as ações do Vereador em função do exercício do 
mandato, incluindo os trabalhos de apuração durante a atuação do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar; o  controle da ordem intema e o controle da remuneração dos agentes politicos (Prefeito, 
Vice-prefeito, Secretários e Vereadores).
00.01 Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da fiscalização e do acompanhamento da execução 
orçamentária por meio de audiências públicas em consonância a legislação aplicável e publicidade da 
prestação dc contas (balanço geral) da Prefeitura.
00.02 Julgamento das Contas (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes do processo do julgamento das contas.
00.03 Fiscalização dos Atos do Poder Executivo, dos órgãos colegiados e Vereadores (Atividade) 
Esta atividade reúne documentos decorrentes da fiscalização dos Atos do Poder Executivo, dos órgãos 
colegiados (Bancadas, Mesa Diretora, Comissões) e vereadores; da apresentação de representações e 
denúncias; da constituição de Comissão Processante ou Comissão Parlamentar de Inquérito com fins 
de destituição de cargo, cassação, suspensão ou outra sanção; abrange os registros dos trabalhos de 
apuração e conclusão das Comissões.
00.04 Controle sobre o Vereador (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes do controle sobre as ações do Vereador em função do 
exercício do mandato, abrange os registros da participação nas Sessões e nos órgãos colegiados da 
qual é membro e os trabalhos de apuração durante a atuação do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar.
00.05 Controle da ordem intema (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes do controle da ordem intema e o poder de polícia 
atribuído ao Presidente da Câmara Municipal e o apoio de corporações civis ou militares na 
manutenção da normalidade das atividades da Câmara Municipal.
00.06 Fixação de subsídios (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes do controle sobre a fixação da remuneração dos agentes 
políticos (Prefeito, Vice-prefeito, Secretários e Vereadores) e a fixação de verbas dc representação aos 
agentes públicos e de gabinete.
00.07 Realização da Sessão de Julgamento (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da realização da Sessão de Julgamento, abrange os 
registros da convocação, gravação audiovisual e transcrição das Atas; controle de inscrição para uso 
da tribuna; organização das matérias na pauta da Ordem do Dia e o programa para a realização da 
Sessão.
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05 ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades dc sugestão de medidas dc interesse público, de registro das 
respostas oficializadas pelos órgãos competentes e de constituição de Comissão para a elaboração de 
estudos e apreciação de assuntos de relevância para o município.
00.01 Sugestão de medidas de interesse

r
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Esta atividade reúne documentos decorrentes da indicação de sugestões de medidas de interesse 
público ao Poder Executivo, incluindo requerimentos com matéria de assessoramento e dos registros 
das respostas oficializadas pelos órgãos competentes.
00.02 Elaboração de estudos e apreciação de assuntos de relevância para o municipio (Atividade) 
Esta atividade reúne documentos decorrentes da constituição de Comissão de Assuntos Relevantes 
para elaboração e apreciação de assuntos de relevância para o município e dos registros dos trabalhos 
da comissão.

06 INTECRATIVA (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades de representação e participação em eventos, congressos ou atos 
de interesse do município; de concessão de títulos honoríficos e honrarias; de registro e 
acompanhamento das Sessões Solenes com finalidade de homenagem; de manifestação simbólica do 
Plenário; abrange os registros da realização de audiências públicas, das manifestações memoriais e 
cívicas, da participação dos parlamentares nas ações de articulação e da instituição e execução das 
atividades de programa integrativo.
00.01 Representação em atos externos (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da instituição ou criação de programas e projetos que 
visam a integração da Câmara Municipal com a sociedade.
00.02 Concessão de títulos honoríficos (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da concessão de títulos honoríficos e honrarias.
00.03 Realização de Sessão Solene (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da realização dc sessões solenes destinadas às 
solenidades cívicas ou oficiais.
00.04 Manifestação simbólica do plenário (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da proposição da Câmara Municipal a favor ou contra 
determinado assunto ou pessoa, de pesar por falecimento e abrange os registros da representação de 
outras edilidades que solicitam manifestação de apoio.
00.05 Audiência pública (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da realização de audiências públicas.
00.06 Registro de manifestações memoriais e cívicas (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes das manifestações memoriais e cívicas, que contemplam 
a denominação de plenário, salas ou dependências da Câmara Municipal ou instalação de galerias. 
00.07 Registro de ações de articulação parlamentar (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da participação dos vereadores nas ações dc articulação 
parlamentar como frentes ou grupos de reivindicações, consórcio de Câmaras Municipais em defesa 
de interesses do município.
00.08 Instituição e registro das atividades de Programa Integrativo (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da instituição, criação e funcionamento de programas ou 
projetos que visam a  integração da Câmara Municipal com a sociedade.

07 REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (FUNÇÃO)
Esta função compreende as atividades de organização interna da Câmara Municipal, regulamentação 
de seu funcionamento e autorização de acordos com outras instituições.
00.01 Reestruturação administrativa (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da ree .................................fij 1.
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00.02 Autorização de acordos bilaterais (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da autorização e formalização de acordos bilaterais, 
incluindo os registros da celebração de convênios, parcerias e cooperações técnicas.
00.03 Oficialização de normas, procedimentos, serviços e Comissões Internas (Atividade)
Esta atividade reúne documentos decorrentes da regulamentação ou oficialização de normas, 
procedimentos e atos que regulamentam e institui serviços, incluindo os registros da criação de
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Função:
Subtunção:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
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ANEXO II

FLANO DL C LA 5M H C  ACAO DL 1HXJUMLIN TOS
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ATIVTDADES-FIM

01.

OU. INão hã
01.00.01
01 . 00 . 01.01
01 . 00 .01.02
01.00. 01.03
01.00. 01.04
01.00. 01.05
01.00. 01.06
01.00. 01.07
01.00. 01.08
01.00. 01.09
01.00. 01.10 
01.00.01.11 
01.00.01.12
01.00. 01.13
01.00. 01.14
01.00. 01.15
01.00. 01.16
01.00. 01.17
01.00. 01.18

Instalação do governo local
Ata da diplomaçâo dos candidatos eleitos
Ata de Sessão solene de posse
Ato de declaração de vacância de cargo do Prefeito
Ato de declaração de vacância de cargo do Vereador
Ato de declaração de vacância de cargo do Vice-prefeito
Certidão de votação de candidato
Declaração dc Imposto de Renda
Declaração dc recusa de posse de Prefeito eleito
Declaração de recusa de posse de Vereador eleito
Declaração de recusa de posse de Vice-prefeito eleito
Declaração Pública de Bens
Diploma de Prefeito
Diploma de Suplente
Diploma de Vereador
Diploma de Vice-prefeito
Documento de desincompatibilizaçào
Dossiê de titular de mandato
Livro de compromisso de posse do Prefeito, do Vice-prefeito e de 
Vereadores

01 . 00.01
01.00.01
01.00.01
01.00.01
01.00.01
01 .00.01
01 . 00.01
01 .00.02

.22

.23

.24

.25

UI.00.02 
01 .00.02 
01 .00.02

.01

.02

.03

01 .00.02
01 .00.02
01 .00.02

.04

.05

.06

01. 00.02
01.00.02

19 Livro de registro de Declaração Pública dc Bens
20 Nota taquigráfica de Sessão Solene de Posse
21 Oficio de convocação de suplente de Vereador 

Oficio de solicitação de certidão de votação 
Programa de Sessão Solene de Posse 
Registro audiovisual da Sessão de Posse 
Solicitação de justificativa de adiamento de posse 
Registro da perda do m andato e Licenciamento do Prefeito ou 
Vice- prefeito 
Atestado de obito
Ato de declaração de extinção de mandato de Prefeito 
Decreto legislativo de concessão de licença ao Prefeito ou Vice- 
prefeito
Oficio de encaminhamento de atestado de óbito 
Oficio de renúncia do Prefeito
Oficio de solicitação de afastamento temporário do Prefeito ou Vice- 
prefeito

.07 Ofício de solicitação de autorização para ausentar-se do pais 

.08 Oficio de solicitação de licença do Prefeito ou Vice-prefeito



Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:

Documentos:

Atividade:
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01.00. 02.09 
U1.UU.UZ.1U 
U1.UU.U3
01.00. 03.01
01.00. 03.02
01.00. 03.03
01.00. 03.04

01.00. 03.05
01.00. 03.06
01.00. 03.07
01.00. 04
01.00. 04.01
01.00. 04.02
01.00. 04.03
01.00. 04.04
01.00. 04.05
01.00. 04.06
01.00. 04.07
01.00. 04.08
01.00. 04.09
01.00. 04.10
01.00. 04.11
01.00. 05
01.00. 05.01
01.00. 05.02
01.00. 05.03
01.00. 05.04
01.00. 05.05
01.00. 06 
01.00.06.01 
01.00.06.02

01.00. 06.03
01.00. 06.04
01.00. 06.05
01.00. 06.06

01.00. 06.07
01.00. 06.08
01.00. 07

01.00. 07.01
01.00. 07.02 
U1.UU.U7.U3

01.00. 07.04
01.00. 08

Processo de Projeto de decreto legislativo de concessão de licença 
ao Prefeito ou Vice-prefeito
^o je tò d ^d ecre to  legislativo de concessão dc licença ao Preteito ou 
Kegistro da perda do m andato, suplencia e licença do Vereador
Ato de declaração de extinção do mandato de Vereador 
Ato do Presidente de concessão de licença ao Vereador 
Oficio de renúncia do Vereador
Processo de Projeto de resolução de concessão de licença ao 
Vereador
Projeto dc resolução de concessão de licença ao Vereador
Requerimento de licença de Vereador
Resolução de concessão de licença ao Vereador
Eleição, composição e alteração  da Mesa Diretora
Ata de Sessão Especial de eleição da Mesa Diretora
Ato de extinção de mandato do cargo de membro da Mesa Diretora
Ato de constituição da Mesa Diretora
Ato de declaração de cargo vago na Mesa Diretora
Cédula nominada para eleição da Mesa Diretora
Livro de termos de posse da Mesa Diretora
Nota taquigráflca de Sessão Especial
Ofício de renúncia ao cargo da Mesa Diretora
Programa da Sessão Especial
Relação de candidatos à Mesa Diretora e respectivos cargos
Requerimento de candidatura à Mesa Diretora
Indicação e substituição de lideranças partidárias e de Governo
Ato de composição de lideranças partidárias e de Governo
Ofício comunicando alteração de líderes e vice-líderes de bancada
Ofício de alteração de líder de Governo à Mesa Diretora
Ofício de indicação de líder de Governo à Mesa Diretora
Oficio de indicação de líderes de bancadas à Mesa Diretora
Composição e alteração das Comissões Perm anentes
Ato de declaração de cargo vago na Comissão Permanente
Ato dc declaração dc destituição dc Membro dc Comissão
Permanente
Ato de nomeação de membros das Comissões Permanentes 
Cédula dc votação para eleição dc membro da Comissão Permanente 
Indicação da Bancada de membro para Comissão Permanente 
Oficio de solicitação de substituição de membro da Comissão 
Permanente
Requerimento de licença de membro da Comissão Permanente 
Requerimento de renúncia dc membro da Comissão Permanente 
Composição e alteração do Conselho de Ética e Decoro 
P arlam entar
Ato de composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
Cédula de votação para eleição de membro do Conselho de btica e 
Decoro Parlamentar
^onselhjf llderança PartKlana com indicação de membro para o 
Quadro de representatividade partidária C
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Documentos: 01.00.08.01
01.00.08.02
01.00.08.03
U1.UU.U8.U4
UI.UU.U8.U5

Ata de Sessão
Ato de designação de outro local para realização de Sessão 
Edital de convocação de Sessão 
Nota taquigralica da Sessão
Ulicio de autorização e designação de local para realização de Sessão

01.00.08.06
01.00.08.07
UI.UU.U8.U8

Oficio de convocação de Vereador para Sessão 
Ulicio dç solicitação ao Juiz de Direito para venticaçáo dc 
ocorrência para realização da Sessão em outro local 
Ulicio solicitando convocação de Sessão

01.00. 08.09
01.00. 08.10 
01.00.08.11 
01.00.08.12
01.00. 08.13
01.00. 08.14 

Atividade: 01.00.09 
Documentos: 01.00.09.01

01.00. 09.02
01.00. 09.03 

Atividade: 01.00.10

Documentos: 01.00.10.01
01 .00 .  10.02
01.00. 10.03
01.00. 10.04
01.00. 10.05
01.00. 10.06

Pauta da ordem do dia
Programa de Sessão
Registro audiovisual da Sessão
Registro de inscrição de cidadão para uso da tribuna
Registro de inscrição nas explicações pessoais
Requerimento de impugnação ou retificação de ata de Sessão
Registros e acompanhamento dos trabalhos da Mesa Diretora
Ata de reunião da Mesa Diretora
Ato da Mesa Diretora
Oficio de convocação da Mesa Diretora
Registros e acompanhamento dos trabalhos das Comissões 
Permanentes
Ata de reunião da Comissão Permanente
Livro de protocolo da Comissão Permanente
Ofício convidando para prestar esclarecimentos sobre projeto
Parecer com voto em separado de membro de Comissão Permanente
Parecer da Comissão Permanente
Requerimento de assessoramento técnico

Função:
Subfunçâo: 00. 
Atividade: 02.00.01
Documentos: U2.UU.UI.U1 

02 . 00 . 01.02

CONSTITUINTE 
Não há
Instalação e regulamentação do funcionamento do Poder 
Constituinte Municipal
Ato de constituição das Comissões Constituintes
Processo de Projeto de resolução de constituição das Comissões 
Constituintes

02.00. 01.03 Processo de Projeto de resolução de instalação do Poder Constituinte
02.00. 01.04 Processo de Projjto^de re§o|ução de Regimento para elaboração
U2.UU.U I U> Projeto de resolução de constituição das Comissões Constituintes
02.00.01.06
02.00. 01.07

02.00. 01.08
02.00. 01.09
02.00.  01.10

Atividade: 02.00.02

Documentos: 02.00.02.01

Projeto de resolução de instalação do Poder Constituinte 
Projeto dc resolução dc Regimento para elaboração da Lei Orgânica 
do Município
Resolução de constituição das Comissões Constituintes
Resolução de instalação do Poder Constituinte
Resolução de Regimento para elaboração da Lei Orgânica do
Município
Elaboração, aprovação ou alteração de l,ei Orgânica do 
Município
Anteprojeto dc lei Orgânica do Município



Atividade:

Documentos:

Função:
Subfunçâo:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
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02 .00 .02.02
02.00. 02.03
02.00. 02.04
02.00. 02.05
02.00. 02.06
02.00. 02.07 
U2.UU.U2.U8 
U2.UU.U2.UV
02 .00 . 02.10 
02 .00 .02.11 
02 .00 .02.12
02.00. 02.13
02.00. 02.14
02.00. 02.15
02.00. 03

02.00. 03.01
02.00. 03.02 
U2.UU.U3.Ui

U2.UU.Ui.U4

02.00. 03.05

02.00. 03.06
02.00. 03.07

00.
03.00. 01
03.00. 01.01
03.00. 01.02
03.00. 01.03

03.00. 01.04
03.00. 01.05
03.00. 01.06
03.00. 01.07

03.00. 01.08
03.00. 01.09
03.00. 01.10
03.00. 01.11
03.00. 02
03.00. 02.01
03.00. 02.02
03.00. 02.03
03.00. 02.04

Ata de reunião das Comissões Constituintes 
Ata de Sessão da Assembléia Constituinte 
Ato de constituição do Grupo de Trabalho 
Edital de Publicação da Lei Orgânica do Município 
Emenda ao Anteprojeto da Lei Orgânica do Município 
Emenda ao Projeto da Lei Orgânica do Município 
hormuiano de sugestões ao Anteprojeto da Lei Urgamca 
Lei Urgamca do Município
Parecer das Comissões Constituintes
Processo de Anteprojeto da Lei Orgânica do Município
Processo de Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município
Projeto de Lei Orgânica do Município
Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município
Sugestão de cidadão ao Anteprojeto de Lei Orgânica do Município
Aprovação e alteração no Regimento Interno da C âm ara
M unicipal
Livro de precedentes regimentais
Processo de Projeto de resolução que altera o Reuimento lntemo 
da Câmara Municipal
Srpccsso de Proieto de resolução que aprova o Regimento interno da 

imara , 
unicipal

cipaf resoluçáo 9ue a,tera °  Regimento lntemo da Câmara
Projeto de resolução que aprova o Regimento lntemo da Câmara 
Municipal
Resolução que altera o Regimento lntemo da Câmara Municipal 
Resolução que aprova o Regimento lntemo da Câmara Municipal

LEGISLATIVA 

Não há
A presentação e recebimento das proposições
Abaixo assinado para Projeto de lei de iniciativa popular 
Certidão do Cartório Eleitoral com número de eleitores 
Certidão sobre requisito para a concretização do objeto do Projeto de 
lei
Mensagem 
Mensagem aditiva
Moção articulada para Projeto de lei de iniciativa popular
Oficio comunicando resultado de Consulta Pública, Referendo ou
Plebiscito
Ofício de encaminhamento da Mensagem 
Projeto de lei
Requerimento de recurso para recebimento de Projeto de lei 
Requerimento solicitando desarquivamento de Projeto de lei 
Instrução e deliberação de Projetos de lei 
Emenda ao Projeto de lei 
Folha de votação do Projeto de lei 
Ofício de devolução do Projeto de lei 
Ofício de solicitação de devolução do Projeto de lei



Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Função:
Nubtunçáo:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:
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03.00. 02.05 Ofício de solicitação de inclusão na ordem do dia
03.00. 02.06 Processo de Projeto de lei
03.00. 02.07 Redação final ao Projeto de lei
03.00. 02.08 Requerimento de pedido de vistas ao processo de Projeto de lei
03.00. 02.09 Requerimento de retirada de tramitação
03.00. 02.10 Substitutivo ao Projeto de lei
03.00. 03 Sanção e veto
03.00. 03.01 Autógrafo de Lei
03.00. 03.02 Mensagem veto
U3.UU.U3.U3 Uticio de comumcaçüo de rejeiçáo ou manutençáo de veto 
U3.UU.U4 Promulgação e publicação
03.00. 04.01 Edital de publicação de lei
03.00. 04.02 Lei

04.

uu.
04.00. 01
04.00. 01.01

04.00. 01.02
04.00. 01.03
04.00. 01.04

F1SCAL1AACAO, JIILGAMEIN 
POLÍTICO- ADMINISTRATIVO

IO E CO!N I KOI.E

INão ha
Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária
Ata de audiência pública em cumprimento à Lei de Responsabilidade 
Fiscal
Balancete da receita e despesa mensal do Executivo 
Balanço geral da Prefeitura
Oficio de encaminhamento de informações sobre a execução 
orçamentária
Ulicio de encaminhamento do Balancete da Receita e 
Despesa Mensal do Executivo
Processo do 1 nbunal de Contas do Estado de São Paulo de Prestaçüo 
de Contas 
da C amara

U4.UU.U 1 .U7 Processo do 1 nbunal de Contas do Estado de São Paulo de prestaçáo

s m »Relatono ̂ .jdíjs^ ipetas^ riscais em cumpnmento a l-ei de 

Requerimento de informações da execução orçamentária

04.00.01.05
U4.UU.U1.U6

U4.UU.U1.U8

04.00. 01.09
04.00. 02
04.00. 02.01 
U4.UU.U2.U2

U4.UU.U2.U3

04.00. 02.04
04.00. 02.05
04.00. 02.06 
U4.UU.U2.UV

U4.UU.U2.U8
04.00. 03
U4.UU.U3.UI
04.00. 03.02
04.00. 03.03

Julgamento das C ontas
Decreto legislativo de julgamento do Parecer do I nbunal de Contas 
do Estado de São Paulo
Ulicio de encaminhamento do Decreto legislativo dc julgamento do
TribunalaeContas do Estado de São Paulo aos órgãos competentes 
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento relativo ao 
lulgamento das contas
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Processo de julgamento das contas
Projeto de decreto legislativo de lulgamento do Parecer do 1 nbunal 
de contas do Estado ae São Paulo
Relatono da Comissáo de Finanças e Orçamento relativo ao
julgamento das
'corítas
Relatono do 1 nbunal de Contas do Estado de São Paulo
Fiscalização dos Atos do Poder Executivo, dos órgãos 
colegiados e \  ereadores
Ato de destituição de membro de Comissão
Decreto legislativo de cassação do mandato
Decreto legislativo que cessa a executoriedade de lei declarada 
inconstitucional
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04 00 03 04 V ííc,°  solicitação de interpelação judicial por descumpnmento de prazo correspondente ao duodecimo 
U4.UU.U3.U5 Uticio de solicitação de intervenção no Município
04.00. 03.06
04.00. 03.07
04.00. 03.08 
U4.UU.U3.UV

04.00. 03.10
04.00. 03.11
04.00. 03.12

U4.UU.U3.13 
U4.UU.U3.14

Processo de apuração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
Processo de apuração de Comissão Processante 
Processo dc Projeto dc resolução de cassação dc mandato, 
suspensão ou outra sanção
Processo de Projeto de resolução de constituição de Comissão 
Processante
Processo de Projeto de resolução de destituição do denunciado 
Processo de Projeto de resolução de julgamento de recurso 
Processo de representação sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato 
municipal
Projeto de resolução de cassação de mandato, suspensão ou outra 
Projeto de resolução de constituição de Comissão Processante

04.00. 03.15 Projeto de resolução de destituição do denunciado
04.00. 03.16 Projeto de resolução de julgamento de recurso
04.00. 03.17 Recurso
04.00. 03.18 Registro de denúncia de ato de improbidade
04.00. 03.19 Registro de denúncia de infração
04.00. 03.20 Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
04.00. 03.21 Relatório final da Comissão Processante
04.00. 03.22 Representação contra o Prefeito
04.00. 03.23 Representação contra o Vice-prefeito
04.00. 03.24 Representação de destituição de membro de Comissão
04.00. 03.25 Requerimento de constituição de Comissão Parlamentar dc Inquérito

(CPI)
04.00. 03.26 Requerimento de constituição de Comissão Processante
04.00. 03.27 Requerimento de convocação de Secretário
04.00. 03.28 Requerimento de informações ao Executivo
04.00. 03.29 Requerimento que solicita servidor para secretariar os trabalhos de

Comissão
04.00. 03.30 Resolução de cassação de mandato, suspensão ou outra sanção
04.00. 03.31 Resolução de constituição de Comissão Processante
04.00. 03.32 Resolução de destituição de cargo do denunciado
04.00. 03.33 Resolução de julgamento de recurso 

Atividade: 04.00.04 Controle sobre o Vereador
Documentos: 04.00.04.01 Ata de reunião do Conselho de Ética e  Decoro Parlamentar

04.00. 04.02 Livro de protocolo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
04.00. 04.03 Oficio de convocação para reunião do Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar
04.00. 04.04
04.00. 04.05 
U4.UU.U4.U6

U4.UU.U4.U7

U4.UU.U4.U8

04.00. 04.09
04.00. 04.10

Parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
Processo de apuração de representação contra Vereador ao Conselho 
dc Etica e Decoro Parlamentar

de Projeto de resolução de instituição de Código e Conselho 
:tica,e ,>ro Parlamentar

S to de resolução de instituição de Codigo e Conselho de htica e 
ro
mentar

Registro, qe. Presença na ordem do dia da Sessão ordinaria ou 
extraordinária
Registro de presença na reunião da Comissão Permanente 

Registro de presença na Sessão ordinária ou extraordinária
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Atividade:

04.00. 04.11 Relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
04.00. 04.12 Representação contra Vereador ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar
04.00. 04.13 Resolução de instituição de Código e Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar
04.00.05 Controle da ordem interna

Documentos: 04.00.05.01
04.00. 05.02
04.00. 05.03

Atividade: 04.00.06
Documentos: 04.00.06.01

04.00. 06.02 
U4.UU.U6.U3

04.00. 06.04 
U4.UU.U6.U5
04.UU.U6.U6

04.00. 06.07
04.00. 06.08
04.00. 06.09
04.00. 06.10
04.00. 06.11
04.00. 06.12 

Atividade: 04.00.07 
Documentos: 04.00.07.01

04.00. 07.02
04.00. 07.03
04.00. 07.04
04.00. 07.05
04.00. 07.06
04.00. 07.07
04.00. 07.08
04.00. 07.09

Ato de restrição de acesso à Câmara ou Plenário 
Oficio comunicando infração penal à autondade competente 
Oficio que solicita presença de contingente de corporações civis ou 
militares
Fixação de subsídios
Lei de fixação de subsídio do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários 
Processo de Projeto de lei de tixação de subsidio do Preteito, 
Vice-prefeito e Secretários
Processo de Projeto de resolução dc tixaçáo de subsidio dos 
Vereadores
Processo de Projeto de resolução de fixação de verba de gabinete 
Processo de Projeto de resolução de tixaçáo dc verba dc 
representação
grojetQ de lei de tixaçáo de subsidio do Preteito, Vice-preteito e

Projeto de resolução de fixação de subsidio dos Vereadores
Projeto de resolução de fixação de verba de gabinete
Projeto dc resolução dc fixação de verba de representação
Resolução de fixação de subsidio dos Vereadores
Resolução de fixação de verba de gabinete
Resolução de fixação de verba de representação
Realização de Sessão de Julgamento
Ata de Sessão de Julgamento
Edital de convocação de Sessão de Julgamento
Nota taquigráfica de Sessão de Julgamento
Oficio de convocação de Vereador para Sessão de Julgamento
Pauta da ordem do dia de Sessão de Julgamento
Programa de Sessão de Julgamento
Registro audiovisual da Sessão de Julgamento
Registro de inscrição para uso da palavra na tribuna
Requerimento dc convocação dc Sessão dc Julgamento

Função:
Subfunção: 00. 
Atividade: 05.00.01
Documentos: 05.00.01.01

05.00. 01.02
05.00. 01.03
05.00. 01.04 
U5.UU.UI.U6

ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO
Não há
Sugestão de medidas de interesse público
Indicação
Oficio com resposta ao Oficio do Gabinete com matéria de indicação 
Oficio de encaminhamento de Indicações ao Poder Executivo 
Oticio do Gabinete do. Vereador para Preteitura, Secretaria ou outro 
orgão com matéria de indicação 
Oticio recebido com resposta a Indicação

05.00. 01.06 
Atividade: 05.00.02
Documentos: U5.UU.U2.UI

05.00. 02.02

Requerimentos com matéria de Indicação
Elaboração de estudos e apreciação de assuntos de relevância
para o município
Ato de composição da Comissão de Assuntos Relevantes 
Processo de estudos e apreciação da Comissão de Assuntos



Função:
Subfunção:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:
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05.00. 02.03
U!>.UU.U2.U4

05.00. 02.05
05.00. 02.06

Relevantes
Processo dc Projeto de resolução de constituição de Comissão 
de Assuntos Relevantes
Prcjjeto de resolução de constituição de Comissão de Assuntos

Relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes 
Resolução de constituição de Comissão de Assuntos Relevantes

06. INTEGRATIVA
00.
06.00.01
06.00.01.01

06.00.01.02
06.00. 01.03
06.00. 01.04
06.00. 01.05 
U6.UU.U1.U6
U6.UO.U2
06.00. 02.01 
06.00.02.02

06.00. 02.03 
U6.00.03
06.00. 03.01
06.00. 03.02
06.00. 03.03
06.00. 03.04
06.00. 03.05
06.00. 03.06
06.00. 04
06.00. 04.01
06.00. 04.02
06.00. 04.03

06.00. 05
06.00. 05.01
06.00. 05.02
06.00. 05.03
06.00. 06 
06.00.06.01 
U6.UU.U6.U2

06.00.06.03
U6.UU.U6.U4

Não há
Representação em atos externos
Ato de nomeação de membros para composição da Comissão de 
Representação
Processo de constituição de Comissão de Representação
Projeto de resolução para constituição de Comissão de Representação
Relatório das atividades desenvolvidas durante a representação
Requerimento para constituição de Comissão de Representação
Resolução para constituição de comissão de Representação
Concessão de títulos honoríficos
Decreto legislativo de concessão de títulos honoriticos
Processo de Projeto de decreto legislativo de concessão de títulos
honori ficos
Projeto de decreto legislativo de concessão de títulos honoríficos
Realização de Sessão Solene
Ata de Sessão solene
Nota taquigráflca de Sessão Solene
Oficio de convocação de Sessão solene
Programa de Sessão Solene
Registro audiovisual da Sessão Solene
Requerimento de convocação de Sessão Solene
M anifestação simbólica do plenário
Declaração de Persona Non Grata
Moção
Representação de outra Edilidade solicitando a manifestação da 
Câmara
Audiência pública
Ata de audiência pública
Oficio de solicitação de audiência pública
Relatório da audiência pública
Registro de manifestações memoriais e cívicas
Processo de Projeto de resolução de denominação de
Plenário, salas ou dependências da Câmara
Prpcesso^le de resolução de implantação de galerias na
Projeto de. resolução de denominação de Plenário, salas ou 
dependências da Câmara
Projeto de resolução de implantação de galenas na Lamara Municipal

06.00. 06.05

06.00. 06.06 
06.00.07

Resolução de denominação de Plenário, salas ou dependências da 
Câmara
Resolução de implantação de galerias na Câmara Municipal



Documentos:

Atividade:
Documentos:

Função:

Subfunçâo:
Atividade:
Documentos:

Atividade:
Documentos:

Atividade:

Documentos:
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06.00. 07.01

06.00. 07.02
06.00. 07.03 
U6.0U.U7.U4

U6.UU.U7.U5

06.00. 08
06.00.08.01
06.00.08.02
06.00. 08.03

06.00. 08.04
U6.UU.U8.U5
06.00. 08.06
06.00. 08.07

06.00. 08.08 
06.00.08.09
U6.UU.U8.1U
U7.

Ato do Presidente indicando representantes na ação de articulação 
parlamentar
Dossiê de ação de articulação parlamentar
Processo de Projeto de resolução para autorização de participação em 
ação de articulação parlamentar
Projeto <|e resolução para autorização dc participação em ação de

Eirlamentar
s^oluçãc^para autorização de participação em ação de articulação

Instituição e registro das atividades de Programa Integrativo
Decreto legislativo que institui Programa Integrativo 
Dossiê do Programa Integrativo
Processo de Projeto de decreto legislativo que institui Programa 
Integrativo
Processo de Projeto de resolução que aprova regulamento do 
Programa Integrativo
Processo de Projeto de resolução que institui Programa Integrativo 
Projeto de decreto legislativo que institui Programa Integrativo 
Projeto de resolução que aprova regulamento do Programa 
Integrativo
Projeto de resolução que institui Programa Integrativo
Resolução que aprova regulamento do Programa Integrativo 
Resolução que institui Programa Integrativo

m w M '  ü a s  a , , v , ü a ü k s

00. Não há
07.00. 01 Reestruturação administrativa
07.00. 01.01 Processo de Projeto de resolução de reestruturação administrativa da

Câmara
07.00. 01.02 Projeto de resolução de reestruturação administrativa da Câmara
07.00. 01.03 Resolução de reestruturação administrativa da Câmara
07.00. 02 Autorização de acordos bilaterais
07.00. 02.01 Processo de Projeto de resolução para autorização de acordo bilateral
07.00. 02.02 Projeto de Resolução para autorização de acordo bilateral
07.00. 02.03 Resolução para autorização de acordo bilateral
07.00. 03 Oficialização de normas, procedimentos, serviços e Comissões

internas
07.00. 03.01 Ato de regulamentação administrativa
07.00. 03.02 Processo de Projeto de resolução dc criação de Comissão Interna
07.00. 03.03 Processo de Projeto de resolução de regulamentação administrativa
07.00. 03.04 Projeto de resolução de criação dc Comissão Interna
07.00. 03.05 Projeto de resolução de regulamentação administrativa
07.00. 03.06 Resolução de criação de Comissão Interna 
U7.UU.U3.U7 Resolução de regulamentação administrativa


