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RELATÓRIO N° 005/2019
Consultor Técnico: Frank Borges de Almeida
Técnico: Wanderson Júlio Lira Rodrigues
Órgão (s) Observado (s):
 Câmara Municipal de Rio Verde – GO;
 Câmara Municipal de Araraquara – SP;
 Câmara Municipal de Criciúma – SC;
 Câmara Municipal de Colombo – PR;
 Câmara Municipal de Marília – SP;
 Câmara Municipal de Maringá - PR
Pontos Abordados:
1.
2.
3.
4.
5.

Características socioeconômicas dos municípios;
Estrutura Organizacional das Câmaras Municipais;
Comparativo entre os municípios;
Observações/ Conclusões;
Organograma da Câmara Municipal de Rio Verde proposto pela sociedade civil
organizada;
6. Reestruturação da Câmara Municipal de Rio Verde proposta pela sociedade civil
organizada;
7. Descrição sumária dos cargos e funções públicas para Câmara Municipal de Rio
Verde.
1. Características sócio econômicas de Rio Verde – GO e Araraquara – SP
1.1. Rio Verde – GO - é considerada uma das capitais do agronegócio nacional,
ocupa atualmente o topo do “ranking”, onde está classificado como o
município mais rico em produção agropecuária do Brasil.
RIO VERDE
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapto
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
Sessões Câmara
L O A 2018
Fontes: Portais da Transparência / IBGE

1

170
8.388,295
229.651
R$7.199.949.000,00
R$36.539,06
0,754
21
39
253
313
R$1.445.000,00
R$27.363.044,28
5
R$882.162.631,56

1.2 Araraquara – SP - está entre as cidades mais desenvolvidas do Brasil em
termos de qualidade de vida, além de ser uma das mais industrializadas do Estado
de São Paulo, contando com mais de 500 indústrias de vários ramos.
ARARAQUARA - SP
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapita
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
SESSÕES CÂMARA
L O A 2018

201
1.003,625
233.744
R$7.975.227.000,00
R$35.555,44
0,815
18
49
56
123
R$646.793,46
R$22.633.200,00
4
R$886.675.270,00

Fontes: Portais da Transparência / IBGE

1.3 Criciúma – SC - A cidade é polo industrial em diversos setores, entre eles:
confecção, embalagens, cerâmico, plástico e descartáveis, metal mecânico, extração
do carvão mineral, construção civil e material gráfico. Conhecida por ser a Capital
Brasileira do Carvão e do Revestimento Cerâmico. No seu subsolo abriga uma das
maiores reservas minerais do país

CRICIUMA - SC
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapita
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
SESSÕES CÂMARA
L O A 2018
Fontes: Portais da Transparência / IBGE

2

139
235,628
215.186
R$ 6.935.755.000,00 (2015)
R$
33.519,34 (2015)
0,788
17
18
41
76
R$605.254,78
R$22.406.321,00
4
R$998.000.000,00

1.4 Colombo – PR - A economia do município de Colombo se baseia
na indústria extrativa
mineral e
na agricultura.
A indústria conta
537
estabelecimentos. Predomina sobre as demais, a indústria metalúrgica, tanto em
número de estabelecimentos (89) como de empregos. Explora ainda mais os
ramos de vinicultura, indústria de produtos minerais não metálicos indústria
da madeira e do mobiliário e indústria química.
COLOMBO - PR
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapita
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
SESSÕES CÂMARA
L O A 2018

129
198
243.726
R$1.630.344.310,00
R$6.750,77

R$

0,733
17
36
26
79
R$538.425,28
R$16.435.000,00
4
432.217.700,00

Fontes: Portais da Transparência / IBGE

1.5 Marília – SP - O município se desponta como polo educacional paulista,
contando com quatro instituições públicas de nível técnico e superior. Indústria,
comércio e prestação de serviços são destaques no município, com empresas
que distribuem seus produtos para o mercado nacional e internacional. O setor
alimentício figura em destaque na pauta de exportações do município, sendo
conhecida como "Capital Nacional do Alimento".
MARÍLIA - SP
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapita
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
SESSÕES CÂMARA
L O A 2018

3

90
1.170,054
237.130
R$ 6.876.769.000,00
R$ 19.886,81

0,798
13
57
31
101
R$775.888,50
R$17.520.000,00
5
R$958.447.000,00

1.5 Maringá - PR- O município se destaca hoje pelo setor de comércio e prestação
de serviços. A agricultura continua a ser fundamental para Maringá, apesar de sua
importância ter diminuído nos últimos anos. A atividade agrícola diversificou-se, e
além do café, hoje se plantam milho, trigo, algodão, rami, feijão, amendoim, arroz,
cana-de-açúcar e principalmente soja. Dentro dos vários segmentos no setor
industrial no município de Maringá, temos os de metal mecânica, agroindústria,
vestuário, prestação de serviços e turismo. O setor industrial não é tão expressivo
como a agricultura, mas vem crescendo. O município tem um parque crescente que
lida com tecelagem e agroindústria, mas principalmente confecções.
MARINGA PR
Idade
Área KM²
População HAB
PIB
PIB percapita
IDH
VEREADORES
NUMERO DE SERVIDORES EFETIVOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CAMARA
NUMERO DE SERVIDORES CÂMARA TOTAL
FOLHA PAGAMENTO CAMARA MENSAL
REPASSE ANUAL À CAMARA
SESSÕES CÂMARA
L O A 2018
Fontes: Portais da Transparência / IBGE

4

68
423.666
487,93
R$

8.263.628.000,00
R$ 23.139,83

0,808
15
75
66
156
R$1.015.345,65
R$26.000.000,00
8
R$1.704.873.593,00

2. Estrutura organizacional das Câmaras Municipais
2.1 Rio Verde - GO

Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média salarial comissionados
Média salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência – Rio Verde - GO
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36
255
21
00
312
09
25
02
36
R$ 2.572,71
R$ 2.053,73
R$ 1.795,36
R$ 12.661,12
R$ 1.000,00
R$ 802.686,10

2.1. 1. Tabela de Cargos/salários – Rio Verde - GO
CARGOS E SALÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
CARGO/ FUNÇÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
ASSESSOR DE IMPRENSA
ASSESSOR DE PATRIMONIO
ASSESSOR DE PROTOCOLO
ASSESSOR DE RELACOES PUBLICAS
ASSESSOR DE SERVICOS GERAIS
ASSESSOR DE TELEFONIA
ASSESSOR DE TESOURARIA
ASSESSOR ESPECIAL CERIMONIAL
ASSESSOR LEGISLATIVO
ASSESSOR PARLAMENTAR
ASSESSOR TECNICO DE CPD
ASSESSOR TECNICO DE MANUTENCAO
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CHEFE GABINETE DA PRESIDENCIA
CHEFE GABINETE DE VEREADORES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR DE COMPRAS
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
DIRETOR DE CPD
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRETOR DE TESOURARIA
DIRETOR IMPRENSA E COMUNICACAO
DIRETOR LEGISLATIVO
MOTORISTA
PROCURADOR ADJUNTO
PROCURADOR GERAL
PROCURADOR JURIDICO
SECRETARIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
TELEFONISTA
VEREADOR
VEREADOR PRESIDENTE
VIGIA
TOTAL
Fonte: Portal da Transparência

6

TIPO
ADMISSÃO
QUANTIDADE SALÁRIO
EFETIVO
3
R$2.370,98
EFETIVO
2
R$3.200,81
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
1
R$1.500,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
2
R$2.600,00
COMISSIONADO
48
R$1.000,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
3
R$2.600,00
COMISSIONADO
88
R$2.600,00
COMISSIONADO
72
R$1.500,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
COMISSIONADO
1
R$2.600,00
EFETIVO
6
R$1.044,56
COMISSIONADO
2
R$3.300,00
COMISSIONADO
20
R$3.000,00
COMISSIONADO
2
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
2
R$3.300,00
EFETIVO
1
R$1.363,58
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
COMISSIONADO
1
R$3.300,00
EFETIVO
1
R$10.865,60
EFETIVO
15
R$1.363,58
EFETIVO
1
R$3.579,98
EFETIVO
4
R$1.363,58
POLÍTICO
20
R$10.084,61
POLÍTICO
1
R$12.661,12
EFETIVO
3
R$1.044,56
312

TOTAL
CARGO
R$7.112,94
R$6.401,62
R$2.600,00
R$2.600,00
R$1.500,00
R$2.600,00
R$5.200,00
R$48.000,00
R$2.600,00
R$2.600,00
R$7.800,00
R$228.800,00
R$108.000,00
R$2.600,00
R$2.600,00
R$6.267,36
R$6.600,00
R$60.000,00
R$6.600,00
R$3.300,00
R$3.300,00
R$3.300,00
R$3.300,00
R$3.300,00
R$3.300,00
R$6.600,00
R$1.363,58
R$3.300,00
R$3.300,00
R$10.865,60
R$20.453,70
R$3.579,98
R$5.454,32
R$201.692,20
R$12.661,12
R$3.133,68
R$802.686,10

2.2.1 Araraquara – SP

Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média Salaria comissionados
Média Salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência – Araraquara - SP
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45
49
18
03
115
18
10
02
41
R$ 5.196,78
R$ 5.130,42
R$ 4.480,87
R$ 9.171,07
R$ 2.518,21
R$597.629,55

2.2.2 Tabela de Cargos/salários – Araraquara – SP
CARGOS E SALÁRIOS: CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - SP
CARGO
AGENTE ADMINISTRATIVO I
AGENTE ADMINISTRATIVO II
AGENTE ADMINISTRATIVO III
AGENTE ADMINISTRATIVO IV
AGENTE LEGISLATIVO
ANALISTA CONTROLE INTERNO
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL
ANALISTA EM INFORMAÇÃO
ASSESSOR LEGISLATIVO
ASSESSOR PARLAMENTAR I
ASSESSOR PRESIDENCIA
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTE DE PLENARIO
ASSISTENTE DE TESOURARIA E FINANÇAS
ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
ASSITENTE TÉCNICO
CEREMONIALISTA
CHEFE DE COPA
CHEFE GABINETE PRESIDENCIA
COORDENADOR LEGISLATIVO
DIRETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETOR DE UNIDADE
ESTAGIÁRIO
GERENTE I
GERENTE II
GERENTE III
GERENTE IV
MOTORISTA I
MOTORISTA II
MOTORISTA III
MOTORISTA IV
PRESIDENTE DA CAMARA
PROCURADOR I
PROCURADOR II
SECRETARIO GERAL
TECNICO AUDIOVISUAL
TECNICO EM CONTABILIDADE
TECNICO EM INFORMATICA
TESOUREIRO
TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS
VEREADOR
TOTAL
Fonte: Portal da Transparência – Araraquara - SP
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TIPO ADMISSÃO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
COMISSIONADO
EFETIVO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
ESTAGIÁRIO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
POLITICO
EFETIVO
EFETIVO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
POLITICO

QUANTIDADE
10
1
2
1
1
1
1
1
28
3
1
5
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
17
115

SALARIO
R$4.010,95
R$4.422,07
R$4.875,32
R$5.375,03
R$4.422,33
R$5.142,24
R$4.628,02
R$4.628,02
R$4.422,33
R$3.518,09
R$6.319,85
R$4.010,95
R$4.643,16
R$5.184,79
R$5.142,24
R$6.319,85
R$4.628,02
R$2.518,21
R$7.778,28
R$9.171,07
R$7.778,28
R$7.778,28
R$0,00
R$4.628,02
R$4.643,16
R$5.925,96
R$6.319,85
R$2.879,65
R$3.333,56
R$4.069,97
R$4.254,54
R$8.600,00
R$7.875,52
R$7.500,50
R$7.941,32
R$4.010,95
R$4.643,16
R$4.211,49
R$4.211,49
R$4.628,02
R$8.000,00

TOTAL
CARGO
R$40.109,50
R$4.422,07
R$9.750,64
R$5.375,03
R$4.422,33
R$5.142,24
R$4.628,02
R$4.628,02
R$123.825,24
R$10.554,27
R$6.319,85
R$20.054,75
R$4.643,16
R$5.184,79
R$10.284,48
R$12.639,70
R$4.628,02
R$2.518,21
R$7.778,28
R$9.171,07
R$7.778,28
R$23.334,84
R$0,00
R$4.628,02
R$4.643,16
R$5.925,96
R$31.599,25
R$5.759,30
R$6.667,12
R$4.069,97
R$4.254,54
R$8.600,00
R$7.875,52
R$7.500,50
R$7.941,32
R$8.021,90
R$4.643,16
R$4.211,49
R$4.211,49
R$13.884,06
R$136.000,00
R$597.629,55

2.3.1 Criciúma - SC

Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média Salaria comissionados
Média Salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência – Araraquara - SP
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18
41
17
04
80
10
02
02
15
R$6.956,95
R$5.294,54
R$8.522,40
R$15.194,46
R$700,00
R$605.254,78

2.3.2 Tabela de Cargos/salários – Criciúma – SC

Cargo/Função
ANALISTA LEGISLATIVO
VEREADOR
VEREADOR PRESIDENTE
ASSESSOR PARLAMENTAR
TECNICO LEGISLATIVO
ASSESSOR DE IMPRENSA
ASSESSOR JURÍDICO
AUXILIAR LEGISLATIVO
CHEFE DE GABINETE
DPTO ADMIN FINANCEIRO
DIR DEPART LEGISLATIVO
DIR DEPART ADMIN FINANCEIRO
DIRETOR GERAL
ESTAGIARIO
DIR DPTO LICIT COMPRE PATRI PL2

Fonte: Portal da Transparência
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TIPO DE ADMISSÃO
CARGO EFETIVO
AGENTE POLÍTICO
AGENTE POLÍTICO
CARGO COMISSIONADO
CARGO EFETIVO
CARGO COMISSIONADO
CARGO COMISSIONADO
CARGO EFETIVO
CARGO COMISSIONADO
CARGO COMISSIONADO
CARGO COMISSIONADO
CARGO COMISSIONADO
CARGO COMISSIONADO
ESTAGIARIO
CARGO COMISSIONADO
Totais

Quantidade
2
16
1
32
12
1
1
4
1
1
1
1
1
4
1
79

Salario
R$ 15.194,46
R$ 9.665,64
R$ 9.665,64
R$ 5.033,36
R$ 5.662,53
R$ 5.662,53
R$ 5.989,70
R$ 3.347,18
R$ 5.687,70
R$ 5.033,36
R$ 6.669,20
R$ 6.669,20
R$ 9.261,38
R$ 700,00
R$ 6.669,20

Total
R$ 30.388,92
R$ 154.650,24
R$ 9.665,64
R$ 161.067,52
R$ 67.950,36
R$ 5.662,53
R$ 5.989,70
R$ 13.388,72
R$ 5.687,70
R$ 5.033,36
R$ 6.669,20
R$ 6.669,20
R$ 9.261,38
R$ 2.800,00
R$ 6.669,20
R$ 491.553,67

2.4.1 Colombo - PR
Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média Salaria comissionados
Média Salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência – Araraquara - SP
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36
26
17
0
79
8
2
17
27
R$6.733,41
R$8.132,19
R$2.995,96
R$11.330,48
R$1.245,57
R$531.939,59

2.4.2 Tabela de Cargos/salários – Colombo – PR
Cargo/Função
ADVOGADO
AGENTE DE G. LEGISLATIVA II
AGENTE DE GESTÃO LEGISLATIVA I
ANALISTA LEGISLATIVO
ASSESSOR DE INFORMÁTICA
ASSESSOR JURÍDICO
ASSESSOR PARLAMENTAR
ASSESSORIA DE A. LEGISLATIVO
ASSESSORIA DE G. DE PESSOAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CHEFE DE DIVISÃO
CHEFE DE GABINETE
CHEFE DE SETOR
CHEFE DE TESOURARIA
CHEFIA DE COPA
CHEFIA DE D. E ARQUIVO
CHEFIA DE FROTA
CHEFIA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS
CHEFIA PREDIAL
CONTADOR
DIRETOR GERAL
JORNALISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
TÉCNICO CONTÁBIL
TÉCNICO EM GESTÃO LEGISLATIVA
VEREADOR
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TIPO DE ADMISSÃO Quantidade Salario
CARGO EFETIVO
1 R$ 4.503,76
CARGO EFETIVO
1 R$ 1.477,80
CARGO EFETIVO
5 R$ 1.245,57
CARGO EFETIVO
1 R$ 2.613,76
Cargo de Comissão
1 R$ 5.947,73
Cargo de Comissão
2 R$ 10.731,20
Cargo de Comissão
17 R$ 8.046,95
CARGO EFETIVO
2 R$ 4.722,30
CARGO EFETIVO
1 R$ 3.148,20
CARGO EFETIVO
1 R$ 7.590,75
CARGO EFETIVO
1 R$ 3.466,92
Cargo de Comissão
2 R$ 9.794,56
Cargo de Comissão
1 R$ 8.746,72
Cargo de Comissão
1 R$ 3.148,81
Cargo de Comissão
1 R$ 5.947,73
CARGO EFETIVO
1 R$ 3.882,78
CARGO EFETIVO
1 R$ 4.197,60
CARGO EFETIVO
1 R$ 5.247,00
CARGO EFETIVO
1 R$ 5.247,00
CARGO EFETIVO
2 R$ 5.247,00
CARGO EFETIVO
1 R$ 3.518,58
Cargo de Comissão
1 R$ 9.796,26
CARGO EFETIVO
1 R$ 2.392,63
AGENTE POLITICO
1 R$ 18.226,98
CARGO EFETIVO
1 R$ 11.330,48
CARGO EFETIVO
14 R$ 1.562,24
AGENTE POLITICO
16 R$ 12.151,33
TOTAIS
79

Total
R$ 4.503,76
R$ 1.477,80
R$ 6.227,85
R$ 2.613,76
R$ 5.947,73
R$ 21.462,40
R$ 136.798,15
R$ 9.444,60
R$ 3.148,20
R$ 7.590,75
R$ 3.466,92
R$ 19.589,12
R$ 8.746,72
R$ 3.148,81
R$ 5.947,73
R$ 3.882,78
R$ 4.197,60
R$ 5.247,00
R$ 5.247,00
R$ 10.494,00
R$ 3.518,58
R$ 9.796,26
R$ 2.392,63
R$ 18.226,98
R$ 11.330,48
R$ 21.871,36
R$ 194.421,28
R$ 530.740,25

2.5.1 Marília - SP
Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média Salaria comissionados
Média Salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência – Araraquara - SP
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57
31
13
0
101
7
2
19
28
R$6.392,03
R$5.725,78
R$6.673,50
R$32.431,84
R$2.270,92
R$645.595,06

2.5.2 Tabela de Cargos/salários – Marília – SP
Cargo/Função
AGENTE DE COPA
AGENTE DE SEGURANCA LEGISLATIVO
AGENTE DE TELEFONIA E RECEPCAO
ANALISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMAS
ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR
ASSESSOR DE GABINETE DO PRESIDENTE
ASSESSOR DE IMPRENSA
ATENDENTE DE SERVICOS GERAIS
AUXILIAR DE ESCRITA
AUXILIAR DE INFORMATICA
BIBLIOTECARIO
CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA
CHEFE DE GABINETE VEREADOR
CONTADOR
DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL
DIRETOR GERAL LEGISLATIVO
EDITOR DE IMAGEM
ESCRITURARIO
FOTOGRAFO LEGISLATIVO
MOTORISTA DA CAMARA
OFICIAL LEGISLATIVO
OPERADOR DE AUDIO E VIDEO
OPERADOR DE CAMERA
PRESIDENTE DA CAMARA
PROCURADOR JURIDICO DA CAMARA
RECEPCIONISTA
REPORTER APRESENTADOR
VEREADOR
Fonte: Portal da Transparência
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TIPO DE ADMISSÃO
Quantidade Salario
SERVIDOR EFETIVO
2
2.270,92
SERVIDOR EFETIVO
8
2.882,32
SERVIDOR EFETIVO
4
6.105,01
SERVIDOR EFETIVO
1
3.729,74
CARGO EM COMISSÃO
13
4.109,44
CARGO EM COMISSÃO
1
5.999,78
CARGO EM COMISSÃO
1
3.202,21
SERVIDOR EFETIVO
6
2.183,58
SERVIDOR EFETIVO
7
2.854,32
SERVIDOR EFETIVO
1
7.143,59
SERVIDOR EFETIVO
1
3.467,62
CARGO EM COMISSÃO
1
6.063,23
CARGO EM COMISSÃO
13
5.732,51
SERVIDOR EFETIVO
1
6.080,39
CARGO EM COMISSÃO
1
5.512,03
CARGO EM COMISSÃO
1
17.529,50
SERVIDOR EFETIVO
3
2.546,88
SERVIDOR EFETIVO
7
7.286,37
SERVIDOR EFETIVO
1
3.893,81
SERVIDOR EFETIVO
4
3.233,78
SERVIDOR EFETIVO
1
32.431,84
SERVIDOR EFETIVO
2
2.645,79
SERVIDOR EFETIVO
3
3.663,77
AGENTE POLITICO
1
7.089,22
SERVIDOR EFETIVO
2
4.771,67
SERVIDOR EFETIVO
1
11.888,15
SERVIDOR EFETIVO
2
3.535,62
AGENTE POLITICO
12
6.718,12
TOTAIS
101 R$ 174.571,21

Total
R$ 4.541,84
R$ 23.058,56
R$ 24.420,04
R$ 3.729,74
R$ 53.422,72
R$ 5.999,78
R$ 3.202,21
R$ 13.101,48
R$ 19.980,24
R$ 7.143,59
R$ 3.467,62
R$ 6.063,23
R$ 74.522,63
R$ 6.080,39
R$ 5.512,03
R$ 17.529,50
R$ 7.640,64
R$ 51.004,59
R$ 3.893,81
R$ 12.935,12
R$ 32.431,84
R$ 5.291,58
R$ 10.991,31
R$ 7.089,22
R$ 9.543,34
R$ 11.888,15
R$ 7.071,24
R$ 80.617,44
R$ 431.556,44

2.6.1 Maringá - PR
Servidores efetivos:
Servidores comissionados:
Agentes políticos:
Estagiários:
Total de servidores ativos:
Total de Cargos/funções efetivas:
Total de Cargos/funções comissionadas:
Total de Cargos/funções políticas:
Total geral de Cargos/funções:
Média Salarial geral:
Média Salaria comissionados
Média Salarial efetivos
Maior remuneração:
Menor remuneração:
Total remuneração dos cargos/ funções
Fonte: Portal da Transparência
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75
67
15
0
157
10
15
20
45
R$6.467,17
R$6.888,26
R$5.481,28
R$13.521,11
R$2.043,82
R$1.015.345,65

2.6.2 Tabela de Cargos/salários – Maringá – PR
Cargo/Função
ADVOGADO
ANALISTA PROGRAMADOR
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
ASSESSOR DE GABINETE
ASSESSOR DE GABINETE PRIMEIRA SECRETARIA
ASSESSOR LEGISLATIVO
ASSESSOR PARLAMENTAR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE LEGISLATIVO
AUXILIAR DE MANUTENCAO
CHEFE DE GABINETE
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
CONTADOR
COORDENADOR DE COMUNICÃO SOCIAL
COPEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR GERAL
DIRETOR LEGISLATIVO
FOTOGRAFO
JORNALISTA REPORTER
MOTORISTA
OFICIAL DE SEGURANCA
OPERADOR DE AUDIOVISUAL
OPERADOR DE COMPUTADOR
PORTEIRO
PRES.CAMARA
PROCURADOR JURÍ•
DICO
RECEPCIONISTA
TELEFONISTA
VEREADOR
VIGIA
ZELADOR

Fonte: Portal da Transparência
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TIPO DE ADMISSÃO Quantidade Salario
ESTATUTARIO
3
R$5.121,63
ESTATUTARIO
1
R$12.432,50
ESTATUTARIO
5
R$9.042,72
COMISSIONADOS
30
R$5.224,08
COMISSIONADOS
1
R$8.553,14
ESTATUTARIO
7
R$5.121,63
COMISSIONADOS
15
R$6.914,20
ESTATUTARIO
9
R$4.977,26
ESTATUTARIO
9
R$2.819,03
COMISSIONADOS
1
R$5.558,71
COMISSIONADOS
15
R$8.553,14
COMISSIONADOS
1
R$8.553,14
ESTATUTARIO
2
R$8.640,69
COMISSIONADOS
1
R$8.553,14
ESTATUTARIO
3
R$3.448,12
COMISSIONADOS
1
R$9.987,20
COMISSIONADOS
1
R$13.521,11
COMISSIONADOS
1
R$9.987,20
ESTATUTARIO
1
R$3.788,63
ESTATUTARIO
2
R$9.042,72
ESTATUTARIO
3
R$3.691,58
ESTATUTARIO
2
R$5.433,74
ESTATUTARIO
4
R$5.704,85
ESTATUTARIO
1
R$8.590,26
ESTATUTARIO
1
R$3.776,47
AGENTE POLITICO
1
R$13.813,24
COMISSIONADOS
1
R$13.521,11
ESTATUTARIO
2
R$3.008,36
ESTATUTARIO
3
R$3.008,36
AGENTE POLITICO
14
R$9.208,82
ESTATUTARIO
7
R$3.294,81
ESTATUTARIO
9
R$2.090,82
TOTAIS
157 R$224.982,41

Total
R$ 15.364,89
R$ 12.432,50
R$ 45.213,60
R$ 156.722,40
R$ 8.553,14
R$ 35.851,41
R$ 103.713,00
R$ 44.795,34
R$ 25.371,27
R$ 5.558,71
R$ 128.297,10
R$ 8.553,14
R$ 17.281,38
R$ 8.553,14
R$ 10.344,36
R$ 9.987,20
R$ 13.521,11
R$ 9.987,20
R$ 3.788,63
R$ 18.085,44
R$ 11.074,74
R$ 10.867,48
R$ 22.819,40
R$ 8.590,26
R$ 3.776,47
R$ 13.813,24
R$ 13.521,11
R$ 6.016,72
R$ 9.025,08
R$ 128.923,48
R$ 23.063,67
R$ 18.817,38
R$ 952.283,99

3. Quadro Comparativo entre Municípios
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4. Observações / Conclusões
A lei não pode deixar à livre critério do administrador público as
escolhas das pessoas a serem contratadas para preencherem os cargos públicos,
pois tal liberdade dá ampla margem às escolhas inoportunas e inconvenientes,
bem como convenções duvidosas entre administradores e tentações particulares
desonestas.
Destarte, a Legislação deve estabelecer em códigos, regulamentos e
outros instrumentos, regras que estabeleçam às necessidades prévias das
contratações e limitações quantitativas para cargos/funções para evitar tais riscos,
assegurando o direito dos interessados e a probidade administrativa para o bom
funcionamento da máquina pública.
A probidade administrativa constitui princípio básico norteador e
fundamental para a honestidade, moralidade, boa-fé por parte dos gestores
públicos. Exige tal princípio que o administrador atue com responsabilidade
voltada, única e exclusivamente, para o interesse público que é o de promover a
seleção de ações mais vantajosas possíveis à sociedade.
Norteado nos dados comparativos entre as Câmara Municipais dos
munícipios analisados e o da Câmara Municipal de Rio Verde, fica evidente a
apresentação de um quadro quantitativo enorme de servidores comissionados frente
a um número reduzido de servidores efetivos.
O número total de servidores dentro da Câmara Municipal de Rio Verde é
extremamente superior aos dos outros municípios, cujas características
socioeconômicas são análogas, o que causa estranheza e repudio do ponto de vista
administrativo e ferindo os princípios constitucionais da eficiência, moralidade,
impessoalidade e da economicidade.
Faz se necessário uma reestruturação organizacional dentro da Câmara
Municipal de Rio Verde, com adequações às necessidades reais administrativas e
seguindo os princípios constitucionais e sem qualquer interesse pessoal e ou
político.
Frente a uma visão de Administração Organizacional mais adequada às
necessidades da Câmara Municipal de Rio Verde, com foco na funcionalidade
estrutural e principalmente na eficiência dos gastos públicos, sugere se a seguir, um
novo organograma, com suas respectivas estruturas hierárquicas, bem como as
definições e exigências para ocupação dos cargos e funções dentro de cada célula
administrativa.

Frank Borges de Almeida
Consultor técnico
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5. Organograma da Câmara Municipal de Rio Verde proposto pela sociedade
civil organizada
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6. Restruturação da Câmara Municipal de Rio Verde proposta pela sociedade
civil organizada
6.1 Quadro geral de cargos/funções e salários

Rótulos de Linha
Soma de QTD
Comissionado
76
Assessor Parlamentar
20
Assessor Parlamentar Presidencia
2
Chefe de gabinete
20
Chefe de gabinete Presidencia
1
Coordenador
2
Diretor Geral
1
Procurador Geral
1
Assessor de Gabinete
21
Chefe de Setor
8
Efetivo
81
Agente Controle interno
2
Agente de Segurança interna
8
Assistente administrativo
5
Assistente jurídico
3
Assistente Legislativo
2
Auxiliar administrativo
12
Auxiliar serviços gerais
6
Cerimonialista
1
Comprador
2
Contador
1
Copeiro
2
Engenheiro
1
Fotógrafo
1
Garçon
2
Intérprete de Libras
3
Jardineiro
1
Jornalista
1
Médico
1
Motorista
4
Procurador jurídico
1
Redator
1
Secretária
10
Técnico Audio visual
1
Técnico em manutenção
1
Técnico Informática
1
Técnico segurança trabalho
1
Telefonista
4
Tesoureiro
1
Encarregado de almoxarifado
1
Chefe de Controle Interno
1
Político
21
Presidente
1
Vereadores
20
Total Geral
178

CARGOS / FUNÇÕES
Comissionado
Assessor Parlamentar
Assessor Parlamentar Presidencia
Chefe de Setor
Chefe de gabinete
Chefe de gabinete Presidencia
Coordenador
Diretor Geral
Procurador Geral
Assessor de Gabinete
Efetivo
Agente Controle interno
Agente de Segurança interna
Assistente administrativo
Assistente jurídico
Assistente Legislativo
Auxiliar administrativo
Auxiliar serviços gerais
Cerimonialista
Comprador
Contador
Chefe Controle Interno
Copeiro
Engenheiro
Fotógrafo
Garçon
Intérprete de Libras
Jardineiro
Jornalista
Médico
Motorista
Procurador jurídico
Redator
Secretária
Técnico Audio visual
Técnico em manutenção
Técnico Informática
Técnico segurança trabalho
Telefonista
Tesoureiro
Encarregado de almoxarifado
Político
Presidente
Vereadores
Total Geral cargos

TO TA L

F O L H A

Soma de QTD

salário base
76
20
2
8
20
1
2
1
1
21
81
2
8
5
3
2
12
6
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
4
1
1
10
1
1
1
1
4
1
1
21
1
20
178

R$235.000,00
R$2.500,00
R$2.500,00
R$4.000,00
R$4.000,00
R$4.000,00
R$5.000,00
R$7.000,00
R$5.000,00
R$2.000,00

R$50.000,00
R$5.000,00
R$32.000,00
R$80.000,00
R$4.000,00
R$10.000,00
R$7.000,00
R$5.000,00
R$42.000,00

R$3.000,00
R$2.000,00
R$3.000,00
R$3.000,00
R$3.000,00
R$1.500,00
R$1.500,00
R$2.000,00
R$3.000,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$1.500,00
R$4.000,00
R$1.500,00
R$1.500,00
R$2.000,00
R$1.500,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$1.500,00
R$4.000,00
R$2.500,00
R$1.500,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$1.500,00
R$3.000,00
R$2.000,00

R$6.000,00
R$16.000,00
R$15.000,00
R$9.000,00
R$6.000,00
R$18.000,00
R$9.000,00
R$2.000,00
R$6.000,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$1.500,00
R$3.000,00
R$6.000,00
R$1.500,00
R$3.000,00
R$4.000,00
R$6.000,00
R$4.000,00
R$2.500,00
R$15.000,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$2.000,00
R$6.000,00
R$3.000,00
R$2.000,00

R$12.700,00
R$10.700,00

R$12.700,00
R$214.000,00

R$166.500,00

R$226.700,00

R$628.200,00

6.2 Tabela de símbolos e valores dos vencimentos para os cargos efetivos e
comissionados
SIMBOLO - EFETIVOS
CE - VI
CE - V
CE - IV
CE - III
CE - II
CE - I
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VALOR
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00

SIMBOLO - COMISSIONADOS
FG – 6
FG – 5
FG – 4
FG – 3
FG – 2
FG – 1

VALOR
R$ 7.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00

6.3 Distribuição sistemática dos cargos e funções no organograma proposto
pela sociedade civil organizada
1 – Gabinete da Presidência
GABINETE PRESIDÊNCIA
Presidente
Chefe de Gabinete
Assessor Parlamentar
Auxiliar Administrativo
Assessor de Gabinete

QUANTIDADE
1
1
2
1
1

TABELA
FG – 4
FG – 2
CE – I
FG – 1

VÍNCULO
POLÍTICO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
EFETIVO
COMISSIONADO

2 – Gabinetes dos Vereadores
GABINETE VEREADORES
Vereadores
Chefe de gabinete
Assessor Parlamentar
Assessor de Gabinete

TABELA

QUANTIDADE
20
20
20
20

VÍNCULO
POLÍTICO
COMISSIONADO
COMISSIONADO
COMISSIONADO

FG – 4
FG – 2
FG – 1

QUANTIDADE
1
1
1
1

TABELA
FG – 5
CE – V
CE – IV
CE – I

VÍNCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
1
2

TABELA
CE – 5
CE – IV
CE – I
CE – IV

VÍNCULO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
1

TABELA
FG – 6
CE – I
CE – I

VÍNCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1

TABELA
FG – 5
CE – I

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO

3 - Procuradoria
PROCURADORIA
Procurador Geral
Procurador jurídico
Assistente administrativo
Auxiliar administrativo

4 - -Controladoria
CONTROLADORIA
Chefe Controle Interno
Assistente jurídico
Auxiliar administrativo
Agente Controle interno

5 - Diretoria Geral
DIRETORIA GERAL
Diretor Geral
Secretária
Auxiliar administrativo

6 – Coordenação Legislativa
COORDENÇÃO LEGISLATIVA
Coordenador
Secretária
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7 – Setor de Assistência Legislativa
SETOR ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA
Chefe de Setor
Secretária
Assistente Legislativo
Assistente Jurídico
Engenheiro

TABELA
FG – 4
CE – I
CE – IV
CE – IV
CE – V

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
1
1
1

TABELA
FG – 4
CE – I
CE – IV
CE – I
CE – IV

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1

TABELA
FG - 5
CE – I

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO

TABELA
FG – 4
CE – 1
CE – 1
CE – 4
CE – V
CE – 4

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

TABELA
FG – 4
CE – IV
CE – I
CE – IV
CE – IV

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
1
1
1

8 – Setor de Comissões Permanentes
SETOR COMISSÕES PERMANENTES
Chefe de Setor
Secretária
Assistente Jurídico
Auxiliar administrativo
Assistente Legislativo

9 – Coordenação Administrativa
COORDENÇÃO ADMINISTRATIVA
Coordenador
Secretária

10 – Setor de Recursos Humanos
SETOR DE R.H.
Chefe de setor
Secretária
Auxiliar administrativo
Assistente administrativo
Médico
Técnico segurança trabalho

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1

11 – Setor Financeiro
SETOR FINANCEIRO
Chefe de setor
Tesoureiro
Auxiliar administrativo
Assistente administrativo
Contador
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QUANTIDADE
1
1
1
1
1

12- Setor de Compras e Controle de Patrimônio
SETOR DE COMPRAS / PATRIMÔNIO
Chefe de setor
Comprador
Auxiliar administrativo
Assistente administrativo
Secretária
Encarregado de almoxarifado

QUANTIDADE
1
2
2
2
1
1

TABELA
FG – 4
CE – IV
CE – I
CE – IV
CE – I
CE – II

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
2
2
4
1
6
2
1
8

TABELA
FG – 4
CE – I
CE – I
CE – I
CE – II
CE – II
CE – I
CE – I
CE – I
CE – II

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

13 – Setor de Serviços
SETOR DE SERVIÇOS
Chefe de setor
Secretária
Garçom
Copeiro
Motorista
Técnico em Manutenção
Auxiliar serviços gerais
Auxiliar administrativo
Jardineiro
Agente de segurança interna

14 – Setor de Tecnologia e Informática
SETOR DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
Chefe de setor
Secretária
Técnico Informática
Técnico Áudio visual
Telefonista
Auxiliar administrativo

QUANTIDADE
1
1
1
1
4
1

TABELA
FG – 4
CE – I
CE – II
CE – II
CE – I
CE – I

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
3
1

TABELA
FG – 4
CE – 1
CE – IV
CE – II
CE – I
CE – II
CE – III

VINCULO
COMISSIONADO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO
EFETIVO

15 – Setor de Comunicação Social
SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Chefe de setor
Secretária
Jornalista
Cerimonialista
Fotógrafo
Intérprete de Libras
Redator
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7. Descrição sumária dos cargos e funções públicas para Câmara Municipal
de Rio Verde
7.1 Funções e atribuições dos cargos de provimento efetivos
7.1.1 Grupo ocupacional de nível básico
a) CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA INTERNA
Atribuições:
Fiscalizar as dependências internas e externas da Câmara Municipal, zelando pela
manutenção do decoro, da ordem e da disciplina e pela preservação da segurança das
pessoas no âmbito desta, na forma regulamentada. Executar, sob a direção do Presidente e
orientação do Controlador Interno da Casa, o policiamento do edifício da Câmara Municipal
e de suas dependências externas, zelando pela manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito desta; preservar a segurança dos vereadores, funcionários e visitantes
em geral, de forma a garantir sua integridade física e moral; zelar para que os trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Poder Legislativo não sofram interferências ou restrições de
ordem externa; observar a entrada e a saída de pessoas nos recintos da Câmara Municipal,
exigindo, quando necessário, identificação ou autorização, para evitar que estranhos possam
causar transtornos e tumultos; atender e prestar informações ao público; investigar
quaisquer condições anormais que tenha observado; comunicar à autoridade competente
irregularidades verificadas; receber e transmitir mensagens; elaborar relatórios para
controle de supervisão; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo, Curso de Formação de Vigilante homologado pela Polícia
Federal.

b) CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Atribuições:
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças,
jardins); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em geral;
Serviços de carga e descarga de materiais; executar outras tarefas compatíveis com a
natureza da função. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo.
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c) CARGO: COPEIRO
Atribuições:
Executar atividades relacionadas aos serviços de copa, tais como: preparar e servir café, chá,
água e outros, entre as repartições da Câmara Municipal, zelando pela ordem e limpeza da
cozinha; Preparar e servir lanches ou pequenas refeições, chá, café e outros, utilizando os
materiais necessários; arrumar mesas, colocando toalhas, pratos, talheres e outros e
recolhendo-os após sua utilização; conservar a copa/cozinha em boas condições de trabalho
e higiene, procedendo à limpeza e arrumação do respectivo local; auxiliar no controle da
quantidade dos produtos utilizados na Copa/cozinha, informando ao setor competente a
necessidade de reposição de estoque; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h
semanais

Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo, curso de formação profissional na área ou experiência
comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função.

d) CARGO: GARÇOM
Atribuições:
Servir refeições e bebidas; Arrumar mesas para serviço de refeições (café da manhã e
jantar); Tomar pedido de comidas, bebidas; Emitir e retirar os pedidos na cozinha, copa e
restaurante; Esterilizar os utensílios (copos, pratos e talheres); Manter limpas as
dependências onde serão feitos os atendimentos, em conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;
Cuidar da boa apresentação, limpeza e conservação do seu uniforme; Utilizar de forma
controlada e responsável os produtos fornecidos para execução das atividades diárias; Dar
solução e/ou andamento, o mais rápido possível, a reclamações, procurando dar retorno a
estes das providências tomadas e, se necessário, recorrendo ao superior imediato; Cumprir
as rotinas e procedimentos de sua responsabilidade. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo, curso de formação profissional na área ou experiência
comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função.

e) CARGO: JARDINEIRO
Atribuições:
Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros,
plantando sementes e mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação;
Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de
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flores e árvores, de acordo com a época e local; Conservar áreas ajardinadas, podando e
aparando em épocas determinadas, adubando adequadamente, removendo folhagens
secas, e procedendo a limpeza das mesmas; Manter a estética, colocando grades ou outros
anteparos, conforme orientação; Providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas;
Realizar a limpeza das áreas do estacionamento e jardins da internos e externos da Câmara;
Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando
da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar
tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo, curso de formação profissional na área ou experiência
comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função.

f) CARGO: MOTORISTA
Atribuições:
Dirigir veículos, transportando pessoas e materiais, o pela manutenção e conservação dos
veículos. Conduzir veículo automotor, obedecendo à sinalização, os limites de velocidade
indicados e as normas de segurança; manter o veículo em perfeitas condições de
funcionamento, zelando pela sua conservação, providenciando o abastecimento de
combustível, lubrificação, observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas segundo
recomendações técnicas, calibragem dos pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.;
comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidades observadas no veículo, não
transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas; observar e controlar os períodos de
revisão e manutenção recomendados previamente, para assegurar a plena condição de
utilização do veículo; fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as condições de
segurança do veículo; transportar materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a
segurança dos mesmos; zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais
veículos; executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais,
encarregar-se de sua carga e descarga; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas
e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objeto ou pessoas
transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa
organização e controle da administração; recolher o veículo após sua utilização, em local
previamente determinado, deixando-o corretamente estacionado e fechado. Carga horária:
40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Fundamental Completo, C.N.H. Categoria C ou superior, experiência comprovada
mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função e disponibilidade para
viagens para fora do município.
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7.1.2 Grupo ocupacional de nível médio
a) CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Atribuições:
Executar atividades na área administrativa de caráter rotineiro. Executar tarefas
padronizadas na área administrativa e financeira, com orientação e supervisão da chefia
correspondente; organizar as cópias xerográficas, montando e encadernando apostilas,
manuais, blocos e outros; manusear e manter organizados e/ou atualizar arquivos, fichários
e outros, classificando documentos; digitar ofícios, cartas, memorandos, quadros
demonstrativos e outros documentos administrativos, classificando-os conforme critério
preestabelecido; executar cálculos simples e conferências numéricas de tabelas, quadros
comparativos, fichas e outros, operando máquinas de calcular, quando necessário;
providenciar materiais de expediente, observando quantidade, tipo, tamanho e demais
especificações contidas na requisição, para manter o nível de material necessário ao setor de
trabalho; organizar, separar, classificar, endereçar e/ou protocolar documentos e
correspondências, procedendo ao seu arquivamento, quando necessário; atender pessoas e
chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer informações;
efetuar a reprodução de cópias, operando a máquina copiadora, controlando o serviço de
triagem, abastecendo e regulando a máquina e encadernando pequenos volumes; executar
outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, com curso técnico em administração ou experiência comprovada
mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função. Carga horária: 40h
semanais.

b) CARGO: COMPRADOR
Atribuições:
Planejar e executar as atividades de compras, emitindo solicitações de compras,
pesquisando preços, solicitando cotações para o fornecimento de produtos e serviços.
Auxiliar na preparação da documentação dos pregões, verificar a documentação dos
participantes, acompanhar o pregoeiro nos pregões presenciais. Manter organizado os
registros dos processos de compras e documentação de leilões. Substituir o tesoureiro em
suas ausências. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, experiência comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo
01 (um) ano na função.
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c) CARGO: ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
Atribuições:
Organizar e/ou executar os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagem,
distribuição, registro e inventário de produtos e mercadorias comprados, observando
normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos,
para manter o estoque em condições de atender às unidades; Verificar a posição do
estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as
necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; auxiliar no controle de
recebimento do material comprado, confrontando as notas de pedidos e as especificações
com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados;
auxiliar na organização do armazenamento de material e produtos, identificando-os e
acomodando de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar
pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias para evitar
deterioração e perda; auxiliar no registro dos materiais em guarda no depósito e das
atividades realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar
consultas; auxiliar no arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando
periodicamente os registros e outros dados pertinentes, para obter informações exatas
sobre a situação real do almoxarifado; executar outras atividades afins. Carga horária: 40h
semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, experiência comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo
01 (um) ano na função.

d) CARGO: FOTÓGRAFO.
Atribuições:
Executar trabalhos fotográficos relacionados com a divulgação das atividades da Câmara
Municipal; Realizar registros, coberturas e levantamentos fotográficos de atividades da
Câmara Municipal, de seus organismos e Vereadores, no interior de sua sede ou
externamente; executar, diretamente ou em colaboração com outrem, os procedimentos
necessários à produção de material fotográfico, em seus variados meios, técnicas e
qualidades; preparar o material que produzir ou capturado por outrem para a alimentação
do acervo de multimídia; selecionar, identificar, organizar e sistematizar o material
fotográfico em arquivo, com regras técnicas de localização; solicitar regular e
tempestivamente os materiais e insumos necessários à execução de suas atividades; zelar
pela conservação e manutenção de seu material de trabalho, inclusive realizando, quanto
possível, pequenas reparações nos equipamentos; executar outras atividades correlatas.
Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, curso de formação em técnico em fotografia, experiência na
utilização de equipamentos fotográficos comprovada.
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e) CARGO: INTÉRPRETE DE LIBRAS
Atribuições:
Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos e
ouvintes, por meio das LIBRAS, para a língua oral e vice-versa; interpretar, em língua
brasileira de sinais – língua portuguesa; traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos
bem como traduzir e interpretar palavras, conversações e narrativas, nos diversos eventos
da Assembleia, como sessões plenárias, audiência públicas, palestras e reuniões, eventos e
programas transmitidos pela TV Assembleia, reproduzindo LIBRAS ou na modalidade oral da
língua portuguesa o pensamento e intenção do emissor. Carga horária: 40h semanais/
havendo revezamento de 20 minutos em 20 minutos durante as atividades.

Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo; Habilitação técnica específica em interpretação da Libras/Língua
Portuguesa/Libras com certificação reconhecida pelos Órgãos Governamentais e Experiência
comprovada em carteira de trabalho ou declaração da instituição ou órgão contratante de
01 (um) ano na função.

f) CARGO: SECRETÁRIA
Atribuições:
Secretariar a Presidência, Vereadores e Diretores; Elaboração e envio de comunicados,
ofícios e atas oriundos da Câmara Municipal de Rio Verde e outros departamentos;
Encaminhamento de ofícios a autoridades; Convocações aos profissionais para reuniões
(audiências públicas com a Presidência); Agenda da Presidência; Controle de abertura de ata
das reuniões de Diretoria; Arquivo; Redação de ata de Plenárias e de Diretoria; Reserva e
emissão de passagens para a Câmara Municipal de Rio Verde e conselheiros que viajem por
determinação da Presidência; Reservas de hotel; Logística das reuniões solicitadas pela;
Logística e secretaria das reuniões Plenárias; Resposta de e-mails de jurisdicionados e
público em geral; comunicar-se com cordialidade e educação com jurisdicionado,
funcionários e superiores, bem como executar outras tarefas relacionadas com o setor.
Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Secretariado, Técnico Administrativo ou
experiência comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função.
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g) CARGO: TÉCNICO AUDIOVISUAL
Atribuições:
Operar equipamentos de áudio e vídeo utilizados nas atividades voltadas ao registro,
gravação, transmissão e divulgação dos trabalhos legislativo; preparar o material produzido
no exercício da atividade para fins de alimentação do acervo de multimídia; selecionar,
identificar, organizar e sistematizar o material gerado em arquivo, com regras técnicas de
localização; solicitar, através da respectiva chefia, os materiais e insumos necessários à
execução de suas atividades; zelar pela conservação e manutenção de seu material de
trabalho, inclusive realizando, quanto possível, pequenos reparos nos equipamentos;
monitorar, sempre que determinado, os equipamentos e sistemas utilizados pela área,
identificando problemas e propondo soluções; auxiliar na administração dos serviços de
sonorização da Câmara; fornecer, sempre que requisitado, subsídios aos processos de
aquisição de equipamentos e sistemas a serem utilizados em seus trabalhos; auxiliar na
supervisão da implantação e da manutenção de equipamentos e sistemas relativos às
atividades da área; realizar a operação de câmeras de vídeo; colaborar na iluminação dos
cenários ou quaisquer outros recintos utilizados para a produção de programas de TV, ao
vivo ou gravados; auxiliar na gravação, edição e reprodução de programas em videoteipe,
documentários e trabalhos audiovisuais; colaborar na execução de atividades voltadas à
edição de TV, à edição de imagens e supervisão de áudio; prestar apoio e assessoramento à
Mesa Executiva, à Presidência, às Comissões Permanentes e Temporárias, a Grupos
Administrativos de Trabalho, aos Vereadores e à Direção Geral da Casa em assuntos afeitos
às suas atribuições; executar outras atividades correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, curso de formação em técnico em informática ou áreas correlatas,
experiência na utilização de equipamentos audiovisuais comprovada.

h) CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Atribuições:
Operar microcomputadores, para processar programas elaborados. Executar tarefas
inerentes aos serviços de operação em processamento de dados; operar equipamentos de
processamento de dados; ajustar os equipamentos de acordo com o meio a ser utilizado
“softwares e hardwares”; interpretar as mensagens exibidas no vídeo do console, visando à
adoção de medidas de ajustamento do sistema e de programas de usuários que se
encontrarem em execução; atender solicitações dos usuários; manter atualizados os
arquivos e documentação dos “backups”; notificar as irregularidades observadas no
funcionamento do sistema; manter contato com as empresas de assistência técnica, quando
da necessidade de manutenção de equipamentos; Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, curso de formação em técnico em informática.
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i) CARGO: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO.
Atribuições:
Proceder à manutenção do edifício da Câmara, providenciando todos os reparos e
prevenção necessários à sua conservação. Proceder à manutenção do edifício da Câmara,
providenciando todos os reparos e prevenção necessários à sua conservação;
responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado dos equipamentos, ferramentas,
utensílios e produtos utilizados nos serviços da Câmara; manter limpo e arrumado o local de
trabalho; requisitar o material necessário das atribuições típicas de classe; manter contato
com empresas prestadoras de serviços com vistas à manutenção e conserto de máquinas,
móveis e equipamentos; controlar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados pela
Câmara, sob o aspecto do cumprimento dos serviços contratados; controlar a utilização do
Plenário e das salas de reuniões da Câmara; hastear e arriar as bandeiras; executar outras
tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, curso de formação em técnico em eletrotécnica, eletrônica ou área
correlata, por unidade reconhecida pelo MEC.

j) CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuições:
Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando
todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e
conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho. Determinar a
utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como
indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim
o exigirem, visando à redução dos riscos à proteção contra incêndio, quando as condições
assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do
trabalhador. Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições
ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua
reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças.
Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições,
visando adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho. Levantar e
estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho,
analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas. Avaliar os
casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de
atendimento médico adequado. Executar outras atividades correlatas. Carga horária: 40h
semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
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k) CARGO: TELEFONISTA
Atribuições:
Receber e realizar ligações telefônicas através da central telefônica; Operar mesas e
aparelhos telefônicos e mesas de ligação, para estabelecer comunicações internas, locais ou
interurbanas; prestar informações e localizar pessoas, consultando listas telefônicas e rol de
números úteis para o órgão; realizar controle de ligações telefônicas efetuadas, anotando
dados em formulários apropriados; prestar informações relativas ao setor; responsabilizar-se
pela manutenção e conservação dos equipamentos utilizados; executar outras tarefas
correlatas. Carga horária: 30h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Médio Completo, experiência na utilização de equipamentos de telefonia PABX ou K.S.
comprovada mediante registro na CTPS, de no mínimo 01 (um) ano na função.
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7.1.3 Grupo Ocupacional de nível superior
a) CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO
Atribuições:
Promover e coordenar operações ordenadas, econômicas, eficientes, eficazes, produtos de
qualidade e serviços em consonância com os objetivos da organização; salvaguarda dos
recursos contra perdas provenientes de desperdício, abuso administrativo, desordem
administrativa, erros e fraudes e outras irregularidades administrativas; aderência às leis,
regulamentações e diretrizes da administração superior; compor preferencialmente as
comissões em processos administrativos disciplinares; desenvolvimento e manutenção de
dados financeiros e gerenciais confiáveis, revelando, razoavelmente, tais dados em
relatórios oportunos e pareceres; instituir sistema de controle interno compreendendo as
políticas e procedimentos estabelecidos pela administração de um órgão/entidade para
ajudar alcançar os objetivos e metas propostas e assegurar, enquanto for praticável, o
desenvolvimento ordenado e eficiente das operações, incluindo a adesão às políticas e
procedimentos administrativos, a salvaguarda dos ativos, a prevenção e identificação de
fraudes e erros, o registro completo e correto das transações; definir e acompanhar e avaliar
os contratos e procedimentos licitatórios inclusive emitindo pareceres nos respectivos
processos; arquivar e manter sob sua guarda todos os contratos, balancetes e demais
documentos que compõe a organização financeira, contábil e patrimonial do Poder
Legislativo. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão competente.

b) CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições:
Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controlar os
serviços gerais de escritório, compatibilizando os programas administrativos com as demais
medidas. Executar tarefas variáveis da área administrativa e financeira que exijam
elaboração de textos e soluções em algumas fases do trabalho; orientar e proceder à
tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos,
consultando e mantendo atualizados os documentos em arquivos e fichários; redigir, revisar,
encaminhar documentos, seguindo orientação; elaborar e digitar cartas, ofícios, portarias,
atas, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros; elaborar,
organizar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, registros, relatórios, material
bibliográfico e outros documentos; codificar dados, documentos e outras informações e
proceder à indexação de artigos e periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros; participar
de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área
administrativa; efetuar cálculos e conferências numéricas; organizar e/ou atualizar arquivos,
fichários e outros; efetuar registro e preenchimento de documentos, formulários e outros;
33

montar e acompanhar processos referentes aos assuntos relacionados com as atividades do
órgão; participar em estudos, projetos, eventos e pesquisas, preparando materiais e/ou
locais, efetuando levantamentos e desenvolvendo controles administrativos; coletar,
compilar e consolidar dados diversos, consultando pessoas, documentos, publicações
oficiais, arquivos e fichários para obter informações; coletar dados diversos, revisando
documentos, transcrições, publicações oficiais e fornecendo informações necessárias ao
cumprimento da rotina administrativa. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão competente.

c) CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO
Atribuições:
Execução de atividades jurídicas diversas, instruir e dar parecer em processos. Acompanhar
o andamento de processos pertinentes à Câmara Municipal. Prestar assistência e assessoria
jurídica aos órgãos da administração direta e indireta e à comunidade carente. Exercer as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Legislativo e, privativamente, a
execução da dívida ativa de natureza tributária. Orientar sindicâncias, inquéritos e processos
disciplinares, além de dar parecer antes da decisão final do Presidente da Câmara Municipal.
Aprovar minutas de contratos e convênios. Analisar editais de licitação, elaborar, em
conjunto com Gabinete da Presidência, normas, quando solicitado, em qualquer processo
apresentar recursos nas instâncias competentes. Comparecer às audiências e outros atos,
para defender os direitos ou interesses da Câmara Municipal. E executar outras atividades
correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão competente.

d) CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO
Atribuições:
Executar tarefas na área legislativa de caráter rotineiro e de relativa complexidade.
a) na qualidade de agente responsável pelas atividades de protocolo e informações: receber,
numerar, distribuir e controlar a movimentação de papéis nos órgãos da Câmara Municipal;
protocolar todas as propostas de emenda à Lei Orgânica do Município, os projetos de lei, de
decreto legislativo, de resolução, requerimentos, indicações, substitutivos, emendas,
subemendas, etc.; organizar as pastas que formam os processos e os documentos recebidos
para protocolo; registrar a tramitação de proposições e demais papéis, seu despacho final e
data do respectivo arquivamento; digitar os expedientes relativos aos serviços de protocolo
da Câmara Municipal; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais
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b) na qualidade de agente responsável pelas atividades de arquivo e biblioteca: organizar os
sistemas de referência e de índices necessários à pronta consulta de qualquer documento
arquivado; realizar o colecionamento, a encadernação e o arquivamento de jornais e
publicações de interesse do Poder Legislativo e manter, em arquivo, jornais e publicações
oficiais sobre o Município; informar os interessados a respeito de processos, papéis e outros
documentos arquivados e realizar empréstimos, mediante recibo; registrar, catalogar,
guardar e conservar todas as publicações da Casa, mantendo atualizado o sistema de
fichários; executar outras tarefas correlatas;
c) na qualidade de agente responsável por atividades de cunho legislativo: redigir ofícios,
cartas, despachos, requerimentos, indicações e demais expedientes, de acordo com normas
preestabelecidas; redigir atos administrativos de natureza simples, seguindo modelos
específicos; conferir, anotar e informar expediente que exija algum discernimento e
capacidade crítica e analítica; observar a tramitação de papéis e fiscalizar o cumprimento das
normas referentes a protocolo; digitar e conferir a digitação de mapas, tabelas, quadros
estatísticos, relatórios, exposições de motivos, justificativas, propostas de emenda à Lei
Orgânica do Município, projetos de lei, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução
e seus autógrafos, e de correspondências e documentos diversos, manuscritos ou não;
marcar entrevistas e reuniões; ler, selecionar, registrar e arquivar, quando for o caso, leis,
resoluções, decretos legislativos e outros documentos e publicações de interesse da unidade
administrativa onde exerce suas funções; receber, classificar, registrar, guardar e conservar
processos, livros e demais documentos, mediante normas preestabelecidas; verificar as
necessidades de material da unidade e preencher ou solicitar o preenchimento da requisição
de material; receber materiais e conferir sua especificação, quantidade e qualidade com os
documentos de entrega; assessorar e secretariar as comissões permanentes, as comissões
temporárias e grupos de trabalho administrativo da Casa, quando designado; minutar
projetos e pareceres que não demandem conhecimentos muito aprofundados sobre a
matéria; zelar pela regular tramitação das proposições; elaborar, quando designado, a pauta
da ordem do dia das sessões, na forma determinada pelo Presidente do Legislativo; elaborar
ata das sessões realizadas pela Câmara; elaborar os anais da Câmara; extrair das gravações
os pronunciamentos e/ou discussões dos Vereadores, em especial para fins de elaboração
de ata e/ou certidão; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo em Direito com o devido registro no órgão competente.

e) CARGO: CERIMONIALISTA
Atribuições:
Planejar, organizar, coordenar e conduzir a realização das atividades do Poder Legislativo
Municipal, em todas as suas fases, tais como: solenidades, cerimônias oficiais, recepções,
sessões da Câmara Municipal, audiências públicas ou demais atos públicos no espaço físico
do Executivo ou fora dele; elaborar e confeccionar, de acordo com as normas e legislação
vigentes, placas de inauguração, placas de homenagem dentre outras de acordo com o
evento, solenidade ou atividade; elaborar os roteiros das atividades públicas da Câmara
Municipal; elaborar a relação de autoridades para eventos e atividades organizadas pela
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Câmara Municipal; elaborar, mediante designação, a relação de autoridades em eventos de
terceiros realizados no âmbito da Câmara Municipal de Rio Verde; organizar o protocolo
(nominatas) e a relação de autoridades nas atividades públicas, seguindo a ordem de
precedência da Câmara Municipal; dar ciência de seus atos ao superior Imediato,
preparando, sob sua orientação, as cerimônias públicas, envolvendo atividades de: oficiar
aos órgãos competentes solicitando apresentação musical, apresentação cultural,
decoração, fotografia, filmagem, vídeos homenagem, confecção de convites impressos e online, confecção de medalhas, diplomas, placas, certificados e outras providências; orientar,
mediante designação, os servidores da Câmara Municipal, sobre qual deve ser a função a ser
desempenhada por cada um deles no momento das solenidades, considerando-se suas
diversas naturezas; assessorar e orientar, mediante designação, Presidente da Câmara,
Vereadores e Diretoria em atividades internas ou externas da Câmara Municipal; manter
atualizado o cadastro de autoridades e entidades, de acordo com as necessidades do
Executivo; trabalhar sempre de forma integrada com a Presidência, Vereadores e Diretorias
ou seu equivalente, na divulgação e promoção dos eventos oficiais; organizar e fiscalizar o
atendimento da sociedade civil organizada (igrejas, associações de bairro, entidades,
organizações não governamentais, dentre outras) quando da solicitação de estruturas de
eventos disponíveis; e executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Curso Superior Completo em Comunicação Social, Relações Públicas, Eventos ou Jornalismo,
em instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) e Certificado de conclusão de
curso de cerimonial público oferecido sob a forma de curso de extensão universitária, curso
de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior ou cursos de
capacitação promovidos por entidades públicas ou privadas.

f) CARGO: CONTADOR
Atribuições:
Executar operações contábeis, tais como correção de escrituração, conciliações, exame de
fluxo de caixa e organização de relatório; elaborar plano, programa de natureza contábil,
balanços e balancetes contábeis, bem como desenvolver atividades e prestar
assessoramento em processos ou trabalhos relacionados às áreas Jurídica, de Controle
Interno e de Comissões Permanentes e Temporárias. Realizar tarefas inerentes às atividades
contábeis; planejar os trabalhos relativos às atividades contábeis, organizando o sistema de
registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro;
supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando
seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; orientar ou
proceder à classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar
custos e serviços; elaborar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as
normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial,
econômica e financeira do órgão; participar da elaboração do Orçamento-Programa,
fornecendo dados contábeis para servirem de base à montagem do mesmo; planejar e
executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames
técnicos para garantir o cumprimento das exigências legais e administrativas; elaborar,
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anualmente, relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do
órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos; assessorar a
Direção da Casa em problemas financeiros, contábeis e orçamentários, oferecendo
pareceres, a fim de contribuir para com a correta elaboração de políticas e instrumentos de
ação nos referidos setores; desenvolver atividades e prestar assessoramento em processos
ou trabalhos relacionados às áreas Jurídica, de Controle Interno e de Comissões
Permanentes e Temporárias; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h
semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com o devido registro no órgão
competente.

g) CARGO: CONTROLADOR INTERNO
Atribuições:
Executar com autonomia as funções de controle interno; desenvolver as funções de controle
interno na integralidade dos atos da Câmara Municipal, sejam de responsabilidade da
Presidência, de todos os demais organismos da Casa, sejam de responsabilidade dos
integrantes de seu funcionalismo, efetivos ou comissionados, e até de eventuais voluntários,
na forma da lei; Elaboração e manutenção de manuais de procedimentos, a elaboração do
programa permanente de auditagem e a correição interna; fazer com que se efetive o
controle interno das atividades da Câmara Municipal, cumprindo e fazendo cumprir a
respectiva legislação federal, estadual e municipal, para o que receberá a cooperação e a
colaboração devida de todas as repartições, seus titulares e servidores, tendo atendidas suas
solicitações e determinações em caráter de precedência sobre as demais; assinar,
juntamente com o Presidente, a Mesa Executiva e o Diretor Administrativo, o relatório das
contas do Legislativo a ser enviado ao Tribunal de Contas, no que se refere à Lei de
Responsabilidade Fiscal; Promover a integração dos serviços de controle interno do Poder
Legislativo com os serviços de controle interno do Poder Executivo; firmar documentos
precedentemente ao Diretor Geral e ao Presidente, quando for o caso; dirigir a elaboração e
a manutenção de manuais de procedimentos, ouvida a Mesa Executiva; fixar a programação
permanente de auditagem e correição interna; pronunciar-se sobre os relatórios das
atividades de controle interno; prestar informações do desenvolvimento dos trabalhos de
controle interno ao Presidente, à Mesa Executiva e ao Diretor Geral, quando solicitado; o
exercício de funções correlatas; Guardar sigilo sobre dados e informações de que tiver
conhecimento no exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a
elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de
responsabilidade. O responsável pelo controle, ao tomar conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência imediata ao Presidente da Câmara Municipal.
Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo na área de Direito, com o devido registro no órgão competente.
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h) CARGO: ENGENHEIRO
Atribuições:
Elaborar projetos e plantas de edificações e logradouros públicos. Elaborar pareceres sobre
plantas submetidas à aprovação da Câmara Municipal. Elaborar laudos técnicos quando
solicitado. Acompanhar, gerenciar e responsabilizar-se tecnicamente pelas obras de
edificações de logradouros públicos. Elaborar projetos de redes de captação de águas
pluviais e esgotos. Praticar todos os atos que demandem conhecimento elou habilitação de
engenharia. Fiscalizar o cumprimento do Código de Obras, embargando obras e serviços em
desacordo com as disposições legais. Fiscalização de obras terceirizadas pela administração,
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas
correlatas e demais, atividades da profissão nos termos da legislação federal, inerente à
profissão. Carga horária: 30h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo em Engenharia, com o devido registro no órgão competente.

i) CARGO: JORNALISTA
Atribuições:
Executar, segundo diretrizes e orientação superior, serviços jornalísticos de interesse para a
Câmara Municipal, divulgando os fatos políticos, a atividade parlamentar e o trabalho
institucional da mesma; exercer assessoria em assuntos jornalísticos e de comunicação social
em geral. Redigir notícias consideradas importantes e de interesse da Câmara Municipal;
executar, segundo diretrizes e orientação superior, tarefas especializadas de trabalhos
redacionais, de compilação e preparação de informações e notícias para divulgação;
executar os serviços técnicos de jornalismo, compilando os elementos redatoriais e
ilustrativos necessários para elaboração das notícias, artigos, crônicas, comentários, notas e
reportagens de caráter informativo ou interpretativo; elaborar textos informativos que
concorram para o permanente esclarecimento da opinião pública a respeito da atividade
parlamentar da Câmara Municipal; realizar e proporcionar entrevistas com Vereadores em
quaisquer veículos de comunicação; revisar resenhas noticiosas e/ou reportagens para
publicação na imprensa; executar trabalhos de digitação relacionados com as suas
atribuições; redigir e/ou revisar resenhas das sessões plenárias, bem como de reuniões da
Mesa Executiva, das Comissões Permanentes e outras; redigir e/ou revisar e encaminhar
para divulgação pela imprensa todos os atos e fatos relevantes, de interesse da Câmara,
relacionados com a Presidência, com a Mesa, com as atividades do Plenário, com as
Comissões e com os Vereadores; realizar trabalhos de pesquisas que propiciem
conhecimento e análise da opinião pública sobre fatos Parlamentares da Câmara Municipal;
executar outras tarefas correlatas ou afins. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo Jornalismo, com o devido registro no órgão competente.
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j) CARGO: MÉDICO
Atribuições:
Realizar exame clínico, inspeção e perícia e fornecer laudos e atestados a vereadores e
servidores; requisitar e interpretar exames laboratoriais e radiológicos; encaminhar
pacientes para assistência complementar especializada, inclusive hospitalar; efetuar exame
em candidato ao ingresso no serviço da Câmara Municipal; colaborar no planejamento,
orientação, implantação, coordenação e execução de projetos e programas especiais de
saúde, para atender as necessidades da Câmara; dar suporte, quando necessário, ao
processo de reintegração ao trabalho de servidores acometidos por doenças; fornecer apoio
consultivo às comissões em assuntos relacionados à sua função; desempenhar atividades
correlatas em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos. Carga horária: 30h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Curso de graduação de Medicina, com especialização em Clínica Médica com o devido
registro no órgão competente

k) CARGO: PROCURADOR JURÍDICO
Atribuições:
Execução de serviços referentes à área jurídica; assessorar o Gabinete da Presidência e a
Diretoria Geral Legislativa nas questões administrativas e judiciais; defender, em juízo ou
fora dele, os direitos e interesses da Câmara; comparecer a audiências, conhecer despachos
interlocutórios, assistir processos preliminares e acompanhar a tramitação de outros
processos; redigir petições; dar ingresso, em Juízo, a recursos e ações para defesa de
interesse da Câmara; examinar e/ou minutar contratos administrativos e dar parecer sobre
legalidade de procedimentos licitatórios; prestar informações, examinar e emitir pareceres
em processos submetidos às Comissões Permanentes e de Licitação; reunir informações
sobre leis e projetos legislativos estaduais e federais que encerram assuntos relevantes ao
Município; presidir a Comissão Processante Disciplinar Permanente; prestar serviços extra
jornada durante as sessões camarárias, reuniões, eventos de interesse da Câmara, quando
convocado; outros serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Diretor Geral
Legislativo, ao Secretário de Serviços Jurídicos e indireta ao Presidente da Câmara. Carga
horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão competente.
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l) CARGO: REDATOR
Atribuições:
Redigir e revisar textos da correspondência oficial, anteprojetos, textos normativos e
discursos; colaborar para o desenvolvimento e atualização das convenções internas, no
tocante à linguagem e à forma; apresentar sugestões e opinar sobre a padronização de
técnicas de redação e modelos de texto a serem utilizados; prestar apoio consultivo às
comissões, em assuntos afetos à sua função; redigir e revisar textos diversos, para atender
às necessidades da Câmara; desempenhar atividades correlatas, em apoio ao
desenvolvimento dos trabalhos. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Curso Superior Completo de Licenciatura em Letras.

m) CARGO: TESOUREIRO
Atribuições:
Controlar receitas e efetuar o pagamento de despesas da Câmara Municipal, registrando a
entrada e saída de valores, para assegurar a regularidade das transações financeiras e
comerciais da organização; Atuar na Tesouraria do órgão, zelando pelo numerário, emitindo
cheques e ordens de pagamento, responsabilizando-se pelas contas, recebimentos e
pagamentos; efetuar depósitos e retiradas bancárias, registrando-os em formulários
apropriados; registrar, em formulários apropriados, todo o movimento de pagamentos e
recebimentos; proceder à verificação mensal do extrato bancário, confrontando-o com o
movimento registrado; confeccionar mapas mensais com o demonstrativo de conta em
banco, movimento de entradas e saídas, cheques em trânsito (trâmite) do mês anterior, que
passam para o mês seguinte, para a organização de balancetes; montar relatório semestral e
anual das atividades do setor, tendo por base os balancetes mensais, para prestação de
contas; executar outras tarefas correlatas. Carga horária: 40h semanais
Requisitos mínimos para investidura no cargo:
Ensino Superior Completo nas áreas de Administração, Ciências Contábeis e Economia, com o
devido registro no órgão competente.
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7.2 Funções e atribuições dos cargos de provimento em comissão
a) CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DO PRESIDENTE
Atribuições:
Assessorar estratégica e politicamente às atividades diárias relativas ao expediente do
Presidente da Câmara; Assessorar o Presidente da Câmara em assuntos de natureza política
e de gestão do Legislativo; Assessorar o recebimento de sugestões e o encaminhamento ao
órgão competente para exame; Preparar relatórios e análises para avaliação dos trabalhos
realizados pela Presidência e membros do Legislativo; Substituir o Chefe de Gabinete por
determinação da Presidência. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.

b) CARGO: ASSESSOR DE GABINETE DE VEREADOR
Atribuições:
Assessorar estratégica e politicamente nas atividades diárias relativas ao expediente do
Vereador; Assessorar o Vereador em assuntos de natureza política e de fiscalização da
administração pública municipal; Assessorar o recebimento de sugestões e o
encaminhamento ao órgão competente para exame; Preparar relatórios e análises para
avaliação dos trabalhos realizados pelo Gabinete do Vereador. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.
c) CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR (presidente e vereadores)
Atribuições:
Realizar atividade de análise, controle, supervisão, execução e apoio procedimental à
atividade legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal. Orientar a execução e, sempre que
haja necessidade de serviço, colaborar para com o cumprimento das funções atribuídas ao
Assistente Legislativo, nas atividades de protocolo e informações, arquivo e biblioteca e de
cunho legislativo; estudar e informar processos de pequena complexidade, dentro de
orientação geral; assessorar a Mesa Executiva, a Diretoria Geral, a Diretoria Legislativa,
Vereadores, Comissões, Grupos Administrativos de Trabalho órgãos da Câmara em assuntos
ligados à esfera de sua competência e sobre questões regimentais; colaborar na emissão de
pareceres sobre proposições em geral, submetidas às Comissões da Casa; elaborar minutas
de propostas de emenda à Lei Orgânica do Município, de projetos de lei, de decreto
legislativo, de resolução, de recursos, bem assim emendas, subemendas e substitutivos;
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supervisionar a autuação das propostas de emenda à Lei Orgânica do Município, de projetos
de lei, de decreto legislativo, de resolução e outras proposições apresentadas; colaborar no
controle de prazos regimentais, especialmente para promulgação e sanção de matéria
aprovada, pedidos de informação, encaminhamento de autógrafos, vetos e outros; prestar
informação sobre proposições apresentadas, analisando a existência de matéria, aprovada
ou não, da mesma natureza, semelhante ou idêntica; redigir e conferir correspondência e
outros textos relativos à atividade legislativa e fiscalizadora da Câmara Municipal, especial
mente quanto à ortografia, estética, clareza do texto e questões de técnica legislativa; emitir
parecer sobre assunto de sua especialidade; desempenhar outras funções correlatas. Carga
horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.
d) CARGO: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Atribuições:
Assistir o Presidente em seu gabinete; Agendar as atividades da Presidência; Encaminhar as
correspondências da Presidência; Acompanhar o Presidente em suas atividades diárias;
Atender os munícipes anotando as necessidades e informando as providências; Providenciar
as respostas das solicitações encaminhadas ao gabinete da Presidência; Assessorar o
Presidente do Poder Legislativo no relacionamento com os dirigentes, gestores e outros
responsáveis por entidades que se relacionam com a Câmara Municipal de Rio Verde Goiás e
outras de interesse; Elaborar ofícios, com o apoio da Diretoria Geral Legislativa; Atuar em
nome da Presidência do Poder Legislativo, mediando as questões que envolvam a
competência legislativa e fiscalizatória da Câmara Municipal e o cidadão Rioverdense;
Acompanhar os fatos, as ocorrências e as iniciativas das entidades de relacionamento com a
Câmara no interesse institucional, baseado nas políticas administrativas adotadas pela
Presidência do Poder Legislativo; Assessorar diretamente a Presidência do Poder Legislativo
ao analisar políticas públicas e temas de interesse institucional; Auxiliar nos eventos
organizados pela Câmara Municipal; Realizar estudos e pesquisas com a finalidade de
apresentar sugestões ao Presidente da Câmara; Controlar e organizar o desenvolvimento e
execução de atos administrativos praticados pelo Presidente do Poder Legislativo,
observando as determinações Legais, Doutrinas e Jurisprudências; Protocolar proposituras;
Receber, em nome da Presidência do Poder Legislativo, os encaminhamentos solicitados
pelos cidadãos, as sugestões, críticas, elogios, reclamações e denúncias sobre as atividades e
serviços administrativos da Câmara Municipal; Agir em nome do Presidente do Poder
Legislativo na busca do atendimento das solicitações com relação aos assuntos
administrativos encaminhados pelos cidadãos; Agir em nome da Presidência, informando ao
interessado, sobre o encaminhamento de suas comunicações, exceto na hipótese em que lei
assegura o dever de sigilo; Coordenar as atividade políticas do gabinete da Presidência,
planejando, orientando, controlando e avaliando estas atividades para assegurar o seu
regular desenvolvimento; Articular as ações desenvolvidas pelo gabinete; Receber
comunicados, ofícios, pedido de vista, notificações, cargas de proposituras e outros internos,
sendo responsável pela comunicação ao Presidente, dando início da contagem de prazos,
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quando for o caso; Assessorar o Presidente durante as sessões; Apresentar sugestão à
Presidência para que determinado assunto seja discutido; Assessorar e promover o apoio às
atividades plenárias e o cumprimento das determinações; Atender à Presidência em suas
necessidades de comunicação, no que se refere às gravações de áudio e vídeo, conforme as
condições técnicas e operacionais oferecidas pela TV Câmara; Desenvolver tarefas de apoio
direto às atividades da Presidência; Divulgar as atividades do Presidente do Poder
Legislativo, com prioridades aquelas relacionadas ao processo legislativo, por meio de
distribuição de conteúdo à imprensa; Zelar pelo bom relacionamento da instituição;
Executar outras atividades correlatas e/ou quando solicitada pela Presidência do Legislativo
ou Vereadores; A subordinação direta do Chefe de Gabinete da Presidência é com a
Presidência do Legislativo e com a Diretoria Geral Legislativa. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.

e) CARGO: CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR
Atribuições:
Assistir os Vereadores em seus gabinetes; Agendar as atividades dos Vereadores; Coordenar
as atividades políticas do gabinete do Vereador, planejando, controlando e avaliando estas
atividades para assegurar o seu regular funcionamento; Encaminhar as correspondências
dos Vereadores; Acompanhar os Vereadores em suas atividades diárias e de plenário e
observar o cumprimento das determinações da mesa diretora; Prestar os serviços de
comunicação e relações públicas do Poder Legislativo com outros órgãos da Administração
Pública Direta, bem como dos Entes da Administração Pública Indireta; Atender os
munícipes anotando as necessidades e informando as providências; Providenciar as
respostas das solicitações encaminhadas ao gabinete do Vereador; Assessorar o Vereador no
relacionamento com os dirigentes, gestores e outros responsáveis por entidades que se
relacionam com a Câmara Municipal de Rio Verde e outras de interesse; Manter contatos
profissionais periódicos, formais e informais, com entidades cadastradas; Acompanhar os
fatos, as ocorrências e as iniciativas das entidades de relacionamento com a Câmara no
interesse do Gabinete, baseado nas políticas administrativas adotadas pelo Vereador;
Assessorar diretamente o Vereador ao analisar políticas púbicas e temas de interesse;
Promover a execução das atividades regimentais e políticas pertinentes ao seu Vereador;
Controlar e organizar o desenvolvimento e execução de atos administrativos praticados pelo
Vereador, observando as determinações Legais, Doutrinas e Jurisprudências; Elaborar
ofícios, com o apoio da Diretoria Geral Legislativa; Trabalhar em cooperação com os serviços
da Secretaria nas sessões ordinárias, extraordinárias e solenes do Legislativo; Auxiliar nos
eventos organizados pela Câmara Municipal; Estar atento a iniciativas
políticas/administrativas perante entidades relacionais que possam trazer benefícios ao
Poder Legislativo; Protocolar proposituras e atender o Vereador nos assuntos pertinentes ao
funcionamento do seu gabinete; Receber comunicados, ofícios, pedido de vista, notificações,
carga de proposituras e outros internos, sendo responsável pela comunicação ao Vereador,
dando início da contagem de prazos, quando for o caso; Atuar em nome do Vereador,
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mediando as questões que envolvam a competência legislativa e fiscalizatória da Câmara
Municipal e o cidadão Rioverdense; Assessorar o Vereador durante as sessões; Divulgar as
atividades do seu Vereador, com prioridades aquelas relacionadas ao processo legislativo,
por meio de distribuição de conteúdo à imprensa; Estar permanentemente atualizado com
relação a todos os fatos e ocorrências que envolvam entidades no seu âmbito de atuação;
Assessorar seu Vereador no tocante aos assuntos veiculados pela mídia; Atender ao
Vereador em suas necessidades de comunicação, no que se refere às gravações de áudio e
vídeo, conforme as condições técnicas e operacionais oferecidas pela TV Câmara; Apresentar
sugestão ao Vereador para que determinado assunto seja discutido; Assessorar diretamente
o Vereador na promoção do atendimento aos cidadãos, garantindo o acesso à informação e
as respostas aos encaminhamentos solicitados; Responder, em nome do Vereador, aos
encaminhamentos solicitados pelos cidadãos, às sugestões, críticas, elogios, reclamações e
denúncias sobre as atividades e serviços do Gabinete; Agir em nome do Vereador, na busca
do atendimento das solicitações em relação aos assuntos administrativos encaminhados
pelos cidadãos; Realizar estudos e pesquisas com a finalidade de apresentar sugestões ao
seu Vereador, para apresentação de matérias; Oferecer suporte à Secretaria, quando dos
preparativos para a realização de sessão solene, de interesse de seu Vereador,
principalmente quanto à relação de convidados do homenageado; Oferecer suporte ao
cumprimento das instruções e normas protocolares durante a realização de sessões solenes,
quando de interesse de seu Vereador; Zelar pela boa imagem do Poder Legislativo e de seu
representante, principalmente àquelas atinentes ao Gabinete; Executar outras atividades
correlatas e/ou quando solicitada pela Presidência do Legislativo ou Vereadores; A
subordinação direta do Chefe de Gabinete de Vereador é com o Vereador, com a Presidência
do Legislativo e com a Diretoria Geral Legislativa. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.

f) CARGO: CHEFE DE SETOR – COMISSÕES PERMANENTES
Atribuições:
Coordenar as apresentações e estudos de todos os dados, antecedentes, circunstâncias e
conveniências dos projetos; Coordenar e promover a ampla discussão com liberdade para
expressão das opiniões e formação do consenso que, emitido sob a forma de parecer da
Comissão, irá orientar o Plenário na apreciação das matérias; Promover e coordenar
debates e discussões com a participação da sociedade em geral, sobre todos os temas ou
assuntos de interesse público; Discutir as propostas de leis que são apresentadas à Câmara;
Manifestar emitindo opinião técnica sobre o assunto, por meio de pareceres, antes de ser
levado ao Plenário; Atuar como mecanismos de controle dos programas e projetos
executados ou em execução, a cargo do Poder Executivo. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.
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g) CARGO: CHEFE DE SETOR – COMPRAS E PATRIMÔNIO
Atribuições:
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir; Assessorar e
coordenar os servidores sob sua gerência, proporcionando o correto desenvolvimento dos
trabalhos administrativos e burocráticos; Chefiar ou executar as atividades de licitações,
contratos, contrações e compras da Câmara Municipal, bem como a emissão das
autorizações de empenhos ou sub empenhos relativos aos bens adquiridos ou serviços
contratados; Administrar o cumprimento dos prazos de publicações legais pertinentes à área
administrativa geral; Efetuar o controle, conferência e aceite dos serviços de terceiros e
respectiva documentação de suporte visando a regular liquidação das despesas; Gerenciar a
execução dos contratos ou serviços tomados; Chefiar ou executar os serviços de controle
patrimonial, depreciação e reavaliação, bem como da disponibilização dos bens aos
servidores e Vereadores através de registro e atualização da responsabilidade pela utilização
dos bens; Organizar as atividades de inventário de bens permanentes e de consumo
(almoxarifado), controlando a distribuição de suprimentos e outros materiais adquiridos;
Assessorar os Vereadores e servidores no cumprimento das normas relativas à
administração patrimonial; Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças
de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços; Responder por todos os
serviços de responsabilidade da respectiva chefia; Resolver questões e realizar outras tarefas
administrativas e burocráticas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem
atribuídas por superior. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.

h) CARGO: CHEFE DE SETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Atribuições:
Compete à Comunicação executar serviços de comunicação do Legislativo, em todas as áreas
abrangidas por esta atividade, ou seja, Imprensa (Mídias Impressa e Eletrônica), Cerimonial,
Marketing Público, Transparência, Publicidade e Propaganda, além de promover a imagem
institucional do Legislativo e coordenar todas as ações levadas a cabo nesse sentido;
Responder mensagens (eletrônicas e /ou impressas) e/ou pedidos de informação referentes
ao funcionamento do Legislativo; Produzir todo o material informativo (impresso e/ou
eletrônico) da Câmara Municipal; Organizar e manter arquivos digitais e/ou comuns de
informações e imagens para o acervo da Câmara Municipal; Organizar a divulgação dos
dados e garantir a transparência das informações relacionadas ao Poder Legislativo; Manter
atualizado o cadastro dos meios de comunicação; Atuar na elaboração e realização das
solenidades, audiências e demais eventos públicos da Câmara Municipal, excetuando-se os
de cunho legislativo, em consonância com a legislação de cerimonial vigente; Auxiliar na
organização das recepções e reuniões na Câmara Municipal; Coordenar as visitações
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públicas ao Poder Legislativo; Expedir ofícios referentes a convites recebidos pela Edilidade;
Manter atualizado o cadastro de autoridades e personalidades do Legislativo; Demais
serviços determinados pelo Gabinete da Presidência e Mesa Diretora. Carga horária: 40h
semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.

i) CARGO: CHEFE DE SETOR - FINANCEIRO
Atribuições:
Assessorar o Presidente do Legislativo em todas as questões internas que lhe competir;
Dirigir e assessorar os servidores sob sua direção, proporcionando o correto
desenvolvimento dos trabalhos; Assessorar as diversas unidades administrativas e coordenálas na elaboração da proposta de orçamento da Câmara Municipal; Manter sistema de
registro e controle orçamentário e contábil, verificando sua correta execução, bem como a
exatidão e regularidade das contas da Câmara Municipal; Preparar e remeter à Prefeitura, na
época própria, para fins orçamentários e de planejamento, a proposta da parcela do PPA,
LDO e LOA da Câmara Municipal, baseada nas determinações e expectativas da Mesa
Diretora; Assinar balanços, balancetes e outros documentos de apuração contábil–
financeira, como responsável técnico; Determinar ou providenciar o empenho prévio das
despesas, bem com os registros e emissão dos demonstrativos e balanços contábeis da
Câmara Municipal; Determinar o encaminhamento dos balancetes contábeis e demais
informações mensais para fins de consolidação das contas públicas pela Prefeitura
Municipal; Manter o controle dos depósitos, aplicações e retiradas bancárias; Executar a
atividade relativa à tesouraria, bem como a integração com as instituições bancárias
contratadas pela Câmara Municipal; Efetuar, em conjunto com o Presidente da Câmara
Municipal, o pagamento de despesas, de acordo com as disponibilidades de numerários;
Promover a elaboração e o pagamento da folha de salários mensal, bem como dos encargos
financeiros e trabalhistas correspondentes às atividades dos servidores da Câmara
Municipal; Efetuar a prestação de contas e informações aos órgãos federais, estaduais e
municipais, em relação à contabilidade, orçamento, finanças e a folha de pagamento da
Câmara Municipal na qualidade de responsável técnico; Manter harmonia e cooperar com os
trabalhos da controladoria interna, sem qualquer tipo de influência que comprometa a
autonomia e independência técnica do servidor responsável pelo controle interno; Resolver
questões, emitir pareceres e propor melhorias em sua área de atuação; Organizar a escala
de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo
aos serviços; Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa
própria ou que lhe forem atribuídas por superior. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.
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j) CARGO: CHEFE DO SETOR - RECURSOS HUMANOS
Atribuições:
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir; Assessorar e
coordenar os servidores sob sua gerência, proporcionando o correto desenvolvimento dos
trabalhos administrativos e burocráticos; Coordenar os Recursos Humanos, controlando e
calculando as folhas de pagamento e recolhimento de tributos; Executar admissões e
rescisões de contrato de pessoal; Gerenciar a execução dos contratos ou serviços tomados;
Chefiar os serviços de recursos humanos, atos de pessoal, controle de ponto e solicitar o
cumprimento da legislação e das exigências trabalhistas, sociais e de saúde dos servidores;
Coordenar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal, de acordo com as
deliberações da Mesa Diretora Planejar, fiscalizar e coordenar as atividades do setor;
Supervisionar e treinar as equipes de trabalho diretamente envolvidas; Elaborar
documentação técnica (relatórios e planilhas com dados da produção, manuais de
procedimentos operacionais, escalas de serviços e outras) e promover melhorias no
processo de produção; Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de
sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços; Assessorar os Vereadores e
servidores no cumprimento das normas relativas à pessoal, compras, contratos e
contratação de serviços; Orientar a elaboração de planilhas, controle e registro de despesas
ou respostas a pedidos de informações; Resolver questões, emitir pareceres e propor
melhorias em sua área de atuação; Coordenar os serviços administrativos ou burocráticos
não especificados para as demais gerências da Diretoria Administrativa. Executar quaisquer
outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. Carga horária: 40h semanais.
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.

k) CARGO: CHEFE DO SETOR - SERVIÇOS
Atribuições:
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir; Assessorar e
coordenar os servidores sob sua gerência, proporcionando o correto desenvolvimento dos
trabalhos administrativos e burocráticos; Efetuar a conferência e aceite dos materiais ou
bens adquiridos e dos serviços de manutenção em geral, visando a regular liquidação da
despesa; Solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos bens móveis e
imóveis da Câmara, além de gerenciar os contratos de manutenção em geral; Acompanhar a
realização de reformas, alterações ou a execução de obras ou serviços, elaborando e
prestando de contas ou informações sempre que necessário; Chefiar os serviços de copa,
zeladoria, limpeza e deslocamentos dos veículos da Câmara; Assessorar os Vereadores e
servidores no cumprimento das normas relativas à de requisição e consumo de materiais;
Orientar e chefiar os servidores nos procedimentos de atendimento ao público, recepção,
protocolo e destinação de correspondências, além da reprodução de documentos e arquivo
geral; Chefiar os serviços de vigilância, segurança, recepção, ainda que prestados por
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terceiros; Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe de
forma que não ocorra prejuízo aos serviços; Responder por todos os serviços de
responsabilidade da respectiva chefia; Resolver questões e realizar outras tarefas
administrativas e burocráticas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem
atribuídas por superior. Carga horária: 40h semanais.

l) CARGO: CHEFE DO SETOR - TECNOLOGIA E INFORMÁTICA
Atribuições:
Compete à Tecnologia executar os serviços de tecnologia da Câmara Municipal no que
concerne à informática, telefonia, áudio e vídeo, monitoramento e segurança; Sugerir e
gerenciar a aquisição e/ou locação e a devida instalação de novos equipamentos de
tecnologia, bem como zelar pelo bom funcionamento destes, cuidando, inclusive da
manutenção preventiva e corretiva; Emitir e manter em arquivo, relatórios e demais
documentos sobre cada equipamento de tecnologia constante do patrimônio ou locado pelo
Poder Legislativo; Gerenciar os trabalhos realizados por empresas terceirizadas contratadas
pela Câmara Municipal na área; Propor cursos de capacitação profissional aos servidores
atinentes à área de tecnologia; Atender as demais solicitações do Presidente da Câmara
pertinentes ao setor. Carga horária: 40h semanais

De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.

m) CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Atribuições:
Supervisionar os Setores de apoio administrativo, determinando as providências necessárias
ao seu melhor desempenho; Acompanhar os processos administrativos; Determinar a
organização dos cadastros gerais de servidores, fornecedores, patrimônio e catálogo de
materiais de uso corrente na Câmara; Supervisionar o controle permanente dos serviços
internos e externos da Câmara; Analisar e visar os relatórios com eles relacionados,
promover a apuração de possíveis irregularidades relacionadas a este serviço e encaminhar
ao Controle Interno para apuração; Assinar os papéis e documentos que lhe forem
delegados pelo Presidente e demais membros da Mesa; Desenvolver outras atividades que
lhe sejam deferidas pelo Presidente e demais membros da Mesa. Carga horária: 40h
semanais

De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Administração, com o devido registro
no órgão competente.
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n) CARGO: COORDENADOR LEGISLATIVO
Atribuições:
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir; Gerenciar e
assessorar os servidores sob sua subordinação, proporcionando o correto desenvolvimento
dos trabalhos e do processo legislativo; Planejar e supervisionar a execução das atividades
de elaboração de atos legais de efeitos internos e externos, observando a técnica legislativa;
Apoiar as comissões em questões específicas e auxiliar de forma técnica a realização das
sessões plenárias, observando a legislação vigente, em especial o Regimento Interno e a Lei
Orgânica; Proceder ao exame, sob o aspecto técnico-legislativo, de todas as proposições em
tramitação; Coordenar o fluxo da tramitação regimental do processo legislativo e os prazos
regimentais; Elaborar, sob a orientação da Mesa Diretora ou do Presidente, a pauta da
ordem do dia, o expediente e a agenda mensal de atividades plenárias; Elaborar os roteiros
das sessões plenárias no aspecto técnico-legislativo; Prestar assessoramento de natureza
técnica-legislativa à Mesa Diretora, na condução dos trabalhos legislativos, e, em especial,
ao Presidente na direção das reuniões de Plenário; Organizar e controlar a publicação dos
atos oficiais e legais e a conferência das publicações promovidas nos órgãos oficiais;
Supervisionar as atividades de elaboração das atas das sessões plenárias, solenes,
itinerantes e das comissões legislativas, bem como efetuar a elaboração das
correspondências oficiais da Câmara Municipal; Determinar as atividades de reprodução e
publicação dos documentos sob sua responsabilidade; Fazer observar as normas de guarda e
consulta de documentos sob sua responsabilidade; Realizar, sob o aspecto técnico
legislativo, a preparação das reuniões ordinárias, extraordinárias, itinerantes, de instalação
da Legislatura e de eleição da Mesa Diretora e Comissões; Coordenar, planejar, executar,
controlar e assessorar as atividades de apoio e de assessoramento técnico-legislativo dos
trabalhos das comissões permanentes, temporárias, especiais e de inquérito; Supervisionar a
elaboração de requerimentos, indicações e moções e das atas das reuniões plenárias, das
audiências públicas e das comissões; Promover medidas visando à publicidade, atualização,
catalogação e consolidação da legislação municipal; Coordenar as atividades de elaboração e
redação final dos projetos de lei, resoluções, decretos e demais proposições; Receber,
controlar e numerar todas as proposições, inclusive as encaminhadas pelo Poder Executivo
Municipal; Coordenar o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal e aos demais órgãos
municipais, dos projetos de lei e demais proposições aprovadas, verificando prazos,
protocolo e demais procedimentos; Convocar, por determinação da Presidência os senhores
Vereadores para reuniões extraordinárias dando-lhes ciência do dia e horário, bem como do
objeto da reunião; Resolver questões, emitir pareceres e propor melhorias em sua área de
atuação; Organizar a escala de horário, compensações, férias e licenças de sua equipe de
forma que não ocorra prejuízo aos serviços; Realizar estudos e sugerir alterações, de modo a
manter atualizados a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara; Participar
das decisões sobre a utilização e escolha de sistemas e programas informatizados afetos ao
processo legislativo e votação eletrônica. Carga horária: 40h semanais.
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo em Direito, com o devido registro no órgão
competente.
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o) CARGO: DIRETOR GERAL
Atribuições:
Coordenar e controlar diretamente as áreas de Administração, Informática, Suporte
Legislativo, Contabilidade, Tesouraria, Jurídico, Procuradoria Jurídica, Cerimonial, Imprensa,
Comissão Permanente; Assessorar a Presidência, as Comissões e Vereadores no
desenvolvimento dos trabalhos administrativos da Câmara; Efetuar todos os pagamentos do
Poder Legislativo; Controlar todas as entradas e saídas de valores; Assinar juntamente com o
Presidente o movimento financeiro; Representar a Câmara Municipal dentro e fora dela, por
determinação da Presidência; Comparecer em todas as sessões camarárias; Dirigir os
serviços da Câmara; Estabelecer normas de administração da Câmara; Assinar Atos da Mesa,
Portaria, Editais, Leis, Resoluções, Decretos Legislativos e outros Atos Oficiais; Abrir a
correspondência oficial; Despachar os documentos e papéis para protocolo; Supervisionar a
elaboração do orçamento da Câmara e execução orçamentária; Supervisionar os serviços
afetos às licitações, contratos, compras, pagamentos de despesas, salários, balanço,
balancetes, empenhos, boletim diário de caixa, legislativo, administrativo e informática, TV
Câmara, Plenário, Atos Oficiais e Protocolo, Tesouraria, Contabilidade e Zeladoria; Assinar
com o Presidente da Câmara, Contador, Tesoureiro e Coordenador Administrativo, cheques
e recebimento de numerários quando necessário; Interpretar a aplicação de disposições
estatutárias quanto ao quadro de pessoal da Câmara; Assessorar e dar assistência à Mesa, à
Presidência, às Comissões e aos Vereadores, inclusive fora do Município, se necessária;
Assessorar na elaboração de proposituras, pareceres e outros, quando solicitado; Dirigir as
atividades relativas ao processo legislativo e tramitação de proposituras no plenário;
Elaborar o roteiro das sessões e audiências públicas; assessorar o Presidente, a Mesa e os
Vereadores durante as sessões e audiências públicas; Dirigir o protocolo de autoridades e
convidados em sessões; Superintender a elaboração de despachos em matérias constantes
do Expediente e da Ordem do Dia, inclusive adendos às proposituras, bem como assinaturas
de Vereadores que desejarem subscrever requerimentos nas sessões; Orientar os
Vereadores nos prazos de apresentação de requerimentos e indicações, redação dos
requerimentos e indicações com os adendos aprovados; Prestar serviços nas sessões,
audiências, reuniões e eventos; Outros serviços de interesse da Câmara, além daqueles
pertinentes a seu cargo; A subordinação direta do Diretor Geral é com a Presidência do
Legislativo; Nas ausências do Diretor Geral Legislativo, a substituição do mesmo será
realizada pelo Coordenador de Administração; Nas férias ou impedimentos do Diretor Geral,
a substituição do mesmo será realizada por Servidor designado pelo Presidente da Câmara.
Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.

50

p) CARGO: PROCURADOR GERAL
Atribuições:

Responder pela representação e pelo assessoramento jurídico do Legislativo; Representar e
defender os interesses da Câmara Municipal, judicial e extrajudicialmente, de acordo com as
determinações superiores; Avaliar e revisar pareceres sobre matéria jurídica; Prestar
assessoramento jurídico aos diversos órgãos da Câmara, sempre que solicitado; Elaborar
minutas de convênios, contratos e outros atos jurídicos; Informar às autoridades superiores
sobre decisões judiciais e promover gestões necessárias ao seu cumprimento; Colecionar
decisões judiciais e administrativas, registrando-as para subsidiar estudos, pareceres e
informações; Manter-se atualizado com a legislação, a jurisprudência e demais normas legais
de interesse do Legislativo Municipal; Assessorar o Presidente e demais membros da Mesa, e
aos diversos órgãos da Câmara, quando solicitado, na elaboração, exame e pareceres de
projetos de leis, de resoluções, de decretos legislativos e demais atos legislativos; Registrar,
em livro próprio, e através de processamento de dados, os atos de convênios, contratos e
outros jurídicos, providenciando sua publicação, e expedindo certidões relativas, quando
necessários; Manter atualizado o acervo de sua biblioteca jurídica e de legislação, utilizandose, sempre que necessário dos recursos da informática; Organizar e manter registros
referentes à documentação de interesse da Procuradoria Jurídica; Acompanhar as
publicações do Diário Oficial do Município, do Estado e da União, alertando aos diversos
órgãos da Câmara, sobre assuntos de seu interesse; Disponibilizar os projetos de leis
aprovados, requerimentos para a Diretoria de Imprensa e Comunicação para publicação no
site. Carga horária: 40h semanais
De livre nomeação e livre exoneração:
Preferencialmente com ensino Superior Completo, com o devido registro no órgão
competente.
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