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Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO VIEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  
ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

LEI N° 0448/2016 - CVMPBA, de 06.12.2016.  

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA  

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO  

AMAPARI, ESTIPULA OS NíVEIS SALARIAIS,  

ESTABELECE AS HIERARQUIAS, DISCIPLINA O  
 

FUNCIONAMENTO  

ADMINISTRATIVAS  

 

 DAS  UNIDADES  

FIXANDO-LHES  AS  

 
COMPETÊNCIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Presidente da Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari, Estado do Amapá,  

Faço saber que o Plenário da Câmara de Vereadores, aprovou e eu Presidente da Câmara, na  

conformidade do art. 20, inciso IV do Regimento Interno, Promulgo a seguinte Lei:  

SEÇÃO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1°. A presente Lei dispõe sobre a estrutura organizacional, a competência e a vinculação das  

unidades administrativas, dotando a Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari - CVMPBA,  

das normas que devem regular a aplicação dos princípios gerais de administração, delegação de  

autoridade, definindo as competências das Secretarias, Divisões, Sessões e Assessorias que  

integram a Estrutura Administrativa da CVMPBA.  

Art. 2°. Como instrumento de racionalização e eficiência administrativa e, sobretudo, de divisão de  

trabalho, a presente Lei:  

I - detalha, em unidades organizacionais, Secretarias, Departamentos, Divisões, Sessões,  

Assessorias e Coordenadorias que compõem a Estrutura Administrativa da CVMPBA;  
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II - descreve as competências específicas dessas unidades;  

111 - especifica as atribuições básicas dos titulares das unidades de direção e assessoramento;  

IV - define a estrutura da autoridade ·e suas relações de subordinação;  

V - estabelece normas gerais de trabalho.  

Parágrafo único. Acompanha a presente Lei o organograma executivo-funcional da Câmara  

Municipal de Pedra Branca do Amapari, constante do ANEXO I.  

Art. 3° O exercício das atribuições esrabelecidas nesta Lei implica na efetiva responsabilidade pela  

sua execução por todos os ocupantes de cargos de Secretários, Chefes, Assessores e  

Coordenadores, sob pena de destituição do titular do cargo nos casos de omissão.  

Art. 4° A qualquer momento o Presidente da Câmara poderá avocar para si, a seu exclusivo  

critério, as atribuições delegadas a terceiros através desta Lei.  

Art. 5° A Estrutura Administrativa cornpreende cargos e empregos públicos, sendo:  

I - Cargos de Provimento em Comissão - de livre nomeação e exoneração;  

11 - Cargos de Provimento Efetivo, especialmente observado o seguinte:  

a) A Câmara somente poderá admitir servidores no seu Quadro de Pessoal mediante  

concurso público, salvo em caso de emergência, para atender a necessidade temporária de  

excepcional interesse público, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, nas  

condições e prazos previstos na lei autorizativa, ex-vi do 17, §2°, do Regimento Interno.  

b) O instrumento legal de contratação de prestador de serviço temporário é o contrato  

administrativo que será admitido nos seguintes casos:  

3. para suprir necessidade administrativa de pessoal em decorrência de férias, licenças,  

afastamento, exoneração de servidor do quadro permanente, tratamento de saúde,  

licença e outros;  

4. nas situações de natureza ernerqencial (sinistros) aqui não especificados;  

5. de necessidade de profissionais técnicos, advogados, peritos, auditores, para auxiliar  

nos trabalhos ~comissi'o de Inquérito Administrativo, de comissão parlamentar de  
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inquérito, de comissão processante, de comissão técnica permanente da Câmara,  

quando legalmente instituí'clas.  

Parágrafo único. O contrato temporário terá o prazo máximo de 12 (doze) meses, observado em  

todos os casos a imperiosa necessidade administrativa e a disponibilidade financeira, cujo  

processo administrativo alusivo a admissão somente prosseguirá por solicitação fundamentada do  

chefe do setor a que estará vinculado o prestador do serviço temporário e a sua execução se dará  

após autorização legislativa.  

SEÇÃO 11  

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA CÂMARA  

Art. 6° A Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari tem a seguinte estrutura administrativa e  

organizacional:  

I - GABINETE DO PRESIDENTE:  

 1.1.  Chefia de Gabinete-GAB-CVMPBA;  

1.1.1. Assessoria Jurídica-ASSEJU;.  

1.1.2. Coordenadoria de Comunicação, Imprensa e Marketing-COCIM;  

1.1.3. Coordenadoria de Relações Institucionais-CORIN;  

1.1.4. Coordenadoria de Cerimonial··COCER;  

1.1.5. Coordenadoria das Comissões Técnicas-CCTEC;  

1.1.6. Seção de Protocolo Geral-SPG.  

li - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ;ÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMAFI  

2.1.  Divisão de Contabilidade-DVEiC;  

2.2.  Divisão Executiva-DVEX;  

2.3.  Seção de Zeladoria-SEZ;  

2.4.  Seção de Vigilância-SEV.  

111- SECRETARIA LEGISLATIVA-SELEGI:  
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3.1. Secretária Legislativa Adjunta-SELEAD;  

3.2. Divisão de Serviços Legislativos-DSEL.  

IV - GABINETE PARLAMENTAR-GJ'  

4.1. Chefia de Gabinete Parlamentar-CGP;  

4.2. Assessoria Parlamentar -ASP.  

Art. 7° Ficam criados os Cargos em Comissão com as seguintes denominações e quantitativos:  
 

DENOMINAÇAO DA FUNÇAO  QUANTIDADE  

CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE  01  

Assessor Jurídico   01  

Coordenador de Comunicação, Imprensa e Marketing  01  

Coordenador de Relações Institucionais  01  

Coordenador de Cerimonial  .,  01  

Coordenador das Comissões Técnicas   01  

Chefe da Seção de Protocolo Geral   01  

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  01  

I Chefe da Divisão Contabilidade   01  

Chefe da Divisão Executiva   01  
 ,.   

Chefe da Seção de Zeladoria   01  

Chefe da Seção de Vigilância  .-  01  

 "   

SECRETARIO LEGISLATIVO   01  

Secretário Legislativo Adjunto   01  

Chefe da Divisão de Serviços Legislativos  01  

CHEFE DE GABNINETE PARLAMENTAR  09  

Assessor Parlamentar   09  

TOTAL GERAL ........................................ , ..............................................................................  33  
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Parágrafo único. Os cargos discriminados na tabela são de livre nomeação e exoneração do  

Presidente da Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari.  

Art. 8° Ficam estabelecidos 05 (cinco) níveis de vencimentos e os respectivos códigos dos Cargos  

de Provimento em Comissão - CPC da Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari, conforme  

classificação a seguir:  

 

 1- CLASSICAÇAO DAS UNI{)ADES ADMINISTRATIVAS E NIVEIS:   NIVEIS  

a)  Secretários da Câmara  .,   05  

b)  Chefe de Gabinete da  Presidência, Assessor Jurídico e Secretário  Legislativo  04  

 Adjunto     

c)  Coordenadores e Chefes de Divisão   03  

d)  Chefes de Seção    02  

e)  Chefe de Gabinete e Assessor Parlamentar de Vereador   01  

Art. 9° Ficam fixados os vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão, conforme tabela a  

seguir:  
 

I  

 " - PADRAO DOS VENCIMENTOS  

CPC5 - NIVEL 05  R$ 3.500,00  

,  CPC4-  NIVEL 04  R$ 2.500,00  
,  ,     
,  CPC3-  NIVEL 03  R$ 1.400,00  

 CPC2 - NIVEL 02  R$ 1.050,00  

 CPC1- NIVEL 01  R$ 1.000,00  

'.  

Art. 10. São Funções Gratificadas (GF) a chefia de Gabinete da Presidência, o Secretário  

Legislativo Adjunto, as Assessorias,as coordenadorias, as divisões e as seções.  
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§1° Fica criada a Gratificação de Função (GF) nos seguintes percentuais: 25, 50, 75 e  

100 sobre os vencimentos, podendo ser concedida e retirada através de portaria do Poder  

Legislativo, segundo a conveniência administrativa e a disponibilidade financeira.  

§ 2° A Gratificação de Função (GF), somente poderá ser recebida por servidor em efetivo  

exercício da função, como condição de estimulo e compensação salarial pelo trabalho realizado  

excepcionalmente em período no~urno e nos sábados, domingos e feriados em caso de  

convocação para serviços extraordinários, e será suspensa automaticamente em caso de  

afastamento por motivo de doença.Iicença ou qualquer outro previsto na Lei nO 141/2001, Regime  

Jurídico único dos Servidores do Municipio de Pedra Branca do Amapari.  

§ 3°. Não receberá Gratificação de Função (GF) Chefe de Gabinete e Assessor Parlamentar de  

Gabinete de Vereador.  

Art. 11. Os Secretários da Câmara Municipal serão remunerados exclusivamente por subsídio  

fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,  

verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do Art. 39, § 4° da CF.  

Art. 12. O Presidente da Câmara Municipal será diretamente assessorado:  

I - no Gabinete, pelo Chefe de Gabinete;  

11 - pelo Assessor Jurídico;  

111 - pelos Secretários;  

IV - pelos Coordenadores;  

Art. 13. Os Secretários da Câmara Municipal serão diretamente assessorados:  

I - Pelos Coordenadores e Chefes de Divisão e Seção.  

Parágrafo único. Os ocupantes dos Cargos de Provimento em Comissão - CPC serão substituídos  

em suas faltas e impedimentos preferencialmente por servidores designados pelo Presidente da  

Câmara.  

Art. 14. Os ocupantes dos Cargo? de Provimento em Comissão-CPC, terão como objetivos  

comuns:   
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I - cumprir e zelar pela observância da Lei Orgânica, das demais leis, das Resoluções e  

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari;  

11 - assistir e assessorar o Presidente e os Secretários do Poder Legislativo nos  

assuntos de sua competência;  

111 - atender as determinações do Presidente da Câmara Municipal e do Secretário a  

que está vinculado;  

IV - emitir despachos, instrumentalizar processos ou exarar parecer sobre assunto  

submetido à sua apreciação ou decísão, de ofício e/ou por determinação formal dos responsáveis  

e superiores hierárquicos-o  

V - desempenhar outras atribuições determinadas pelo Gestor da Câmara Municipal ou  

chefe imediato.  

SEÇÃO 111  

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS  

3.1., DO GABINETE DO PRESIDENTE  

Art. 15. O Gabinete é órgão de assessorarnento do Presidente da Câmara, competindo-lhe  

desenvolver as atividades de apoio" bem como assistir o Presidente nas suas relações com os  

munícipes, com as instituições, com as entidades e associações de classe, entidades  

comunitárias, órgãos do sistema administrativo municipal, autoridades constituídas e demais  

esferas governamentais.  

Parágrafo único: O titular do Cargo é o Chefe de Gabinete, competindo-lhe:  

I - divulgar os atos do Gabinete por meio dos veículos de comunicação disponíveis no  

Município, através do órgão de comunicação da Câmara;  

11 - receber, minutar, expedir e controlar as correspondências do Presidente;  

111 - preparar com auxilio de Assessoria Técnica e jurídica relatórios, mensagens,  

comunicados e despachos em geral de interesse do Gabinete, bem como responder/atender as  
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requisições dos órgãos judiciários e do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, zelando pelos  

prazos concedidos;  

IV - atender pessoalmente o Presidente da Câmara, providenciando o que se fizer  

necessário para lhe dar as devidas condições de trabalho;  

V - superintender a organização da agenda de atividades e programas oficiais do Poder  

Legislativo e tomar as providências necessárias à sua observância;  
"  

VI - superintender a organização dos arquivos, documentos e papéis que interessem  

diretamente ao Gabinete, principalmente aqueles considerados de caráter confidencial;  

VII - Receber as correspondências e distribui-Ias aos destinatários do Poder l.eqislativo.  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  

3.:2. DA ASSESSORIA JURíDICA  

Art. 16. A Assessoria Jurídica é o !órgão de Assessoramento do Poder Legislativo em todas as  

questões de natureza jurídica, subordinado diretamente ao Gabinete do Presidente da Câmara  

Municipal.  

Parágrafo único, O titular do Cargo éo Assessor Jurídico, competindo-lhe:  

I - atuar e acompanhar, fundado nos poderes expressos em procuração, as intimações  

e notificações das ações em que figlHe ou haja interesse da Câmara Municipal;  

 11  - desistir, transigir, fazer acordos, firmar compromissos, confessar, receber e dar  

quitação, interpor recursos nas ações em que a Câmara figure como parte, mediante anuência  

formal do Presidente nas petições e termos do processo;  
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III - avocar a defesa de interesse da Câmara Municipal em qualquer ação ou processo,  

bem como atribuí-Ia a advogado da casa e/ou outro profissional que, com a anuência do  

Presidente, venha a ser contratado para a causa;  

IV - representar ao Tribunal de Justiça conjuntamente com o Presidente, sobre  

inconstitucionalidade de Lei ou Ato Municipal;  

V - propor ao Presidente a declaração de nulidade ou a revogação de atos  

administrativos;  

VI - determinar as medidas necessárias visando o aperfeiçoamento da defesa judicial ou  

extrajudicial da Câmara Municipal;  

VII - despachar o expediente do Gabinete com o Presidente da Câmara Municipal e  

entender-se com as demais áreas da administração sobre assuntos jurídicos de interesses  

comum;  

VIII - apresentar ao Gabinete da Câmara Municipal trimestralmente, relatório com  

informações sobre os trabalhos realizados no período;  

IX - estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo Presidente da  

Câmara Municipal, elaborando os pareceres que se tornarem necessários;  

X - elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Gabinete e Secretarias, bem  

como sobre projetos de lei, com suas respectivas justificativas, e outros atos normativos de  

natureza jurídica;  

XI - representar a Câmara Municipal nas ações ou feitos relacionados com seu  

patrimônio imobiliário, bem como em todas as medidas judiciais concernentes ao cumprimento de  

leis;  

XII - tomar medidas judiciais cabíveis no caso de inobservância de obrigações  

decorrentes com o patrimônio Municipal;  

XIII - participar dos processos administrativos e sindicâncias, e dar a orientação jurídica  

na sua realização, na forma da legisiação pertinente;  
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XVI - programar e executar quaisquer atividades de natureza jurídica do Poder  

Legislativo Municipal;  

XVII - coordenar a elaboração de todos os contratos e convênios da Câmara;  

XVIII - prestar assessoria jurídica às diversas Comissões criadas pelo Poder Legislativo;  

XIX - remeter ao setor responsável todas as informações disponíveis sobre processos e  

notícias em geral, para serem processadas, arquivadas e/ou divulgadas;  

XX - assessorar o Presidente da Câmara, quando solicitado, nos assuntos de sua  

competência.  

XXI - exercer outras atribuições inerentes à natureza de suas funções.  

a) condições de trabalho: período normal de 36 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 21 (vinte e um) anos e instrução de ensino  

superior - bacharel em direito:  

3.3. DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MARKETING  

Art. 17. A Coordenadoria de Comunicação, Imprensa e Marketing, é o órgão de assessoramento  

do Poder Legislativo, em todas as questões relacionadas a divulgação, imprensa e marketing,  

subordinado diretamente ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Coordenador de Comunicação, Imprensa e Marketing,  

competindo-lhe:  

I - organizar, planejar, coordenar, apoiar e acompanhar todas as atividades na área de  

comunicação social, assegurando a publicidade dos atos do Legislativo, conforme orientação da  

Mesa Diretora;  
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II - dar todo apoio possível e necessário para realização de eventos de caráter  

institucional no município;  

111 - dar publicidade e acompanhar os Vereadores no desempenho de suas funções;  

IV - produzir e editar material informativo sobre o Poder Legislativo Municipal, destinado  

à divulgação de Atos Legislativos e dos eventos e atividades culturais da Câmara e do Município;  

V - solicitar, orientar e fiscalizar a realização de campanhas publicitárias produzidas e  

distribuídas aos veículos de comunicação pela agência contratada;  

VI - acompanhar e efetuat. a liquidação de todos os serviços prestados pelas empresas  

e profissionais contratados, ou mesmo agência de publicidade;  

VII - remeter e prestar 'ao Presidente e/ou Setores quando solicitadas, todas as  

informações disponíveis sobre assuntos correlacionados com o setor e notícias em geral, para  

serem processadas, arquivadas;  

VIII - programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providências que se  

tornarem necessárias ao fiel cumprimento dos programas;  

IX - apoiar a execução de outras atividades correlatas.  

Parágrafo único. Quanto às atividades jornalísticas:  

I - produção de "releases" quando Solicitados pelos Vereadores e pelo Presidente;  

II - organizar o arquivo sonoro, fotográfico e de imagem da Câmara;  

III - comunicar à imprensa a realização de todo evento a ser realizado na Câmara de Vereadores  

de Pedra Branca do Amapari, de interesse de toda a população;  

IV - remeter "releases" diários para a imprensa em geral, com matérias de interesse da  

municipal idade, após seleção dos informes remetidos por cada uma das Comissões e ou Setores  

da Câmara;  

V - produzir e editar matérias de interesse da municipalidade, para divulgação pela imprensa em  

geral, inclusive informe publicitário emstitucional:  
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VI - produzir, editar e distribuir, mensalmente e, eventualmente em caráter extraordinário, o  

informativo oficial da Câmara Municipal, com matérias de interesse da população;  

VII - prestar à imprensa em geral, informações oficiais sempre que por elas solicitado;  

VIII - produzir, editar e distribuir um informativo interno, com vistas a melhorar a comunicação  

institucional entre a Câmara Municipal e seus servidores;  

IX - agendar com o Presidente as entrevistas solicitadas pelos órgãos de imprensa;  

X - criar, organizar e administrar um arquivo de matérias divulgadas pela imprensa local e nacional  

de interesse da Câmara Municipal, e .outro de documentários em vídeo, inclusive aqueles relativos  

ao acompanhamento da atividade diária da Presidência da Câmara;  

XI - executar outras tarefas correlatas, sobre a supervisão do Chefe de Gabinete;  

XII - receber, processar, arquivar e ou divulgar todas as informações e notícias recebidas dos  

demais Setores, na forma estabelecida na presente Lei, com repasse de dados para a imprensa  

em geral;  

XIII - remeter ao Setor de Informátic:a ou para empresa responsável, as matérias revisadas para  

serem divulgadas no sítio da CVMPB.A.  

XIV - tomar conhecimento das críticas feitas à Câmara ou a qualquer de seus membros, pela  

imprensa escrita, rádio ou televisão, providenciando a divulgação de esclarecimento público a  

respeito, quando as críticas forem infundadas, cuja resposta somente será divulgada quando  

expressamente autorizada pela Mesa da Câmara Municipal, na forma do art. 20, Inciso XIII, do  

Regimento Interno;  

XV - promover com autorização da Mesa Executiva a realização de campanhas educativas a  

divulgação em caráter permanente,: adotando medidas para a promoção e valorização do Poder  

Legislativo e consolidação de seu conceito perante a comunidade;  

,  
v (  
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17. 18. 

 Estado do Amapá  ,  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO "IEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA .PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERhA DA CÂMARA  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  

3.4. DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

Art. 18. A Coordenadoria de Relações Institucionais, é órgão de assessoramento do Poder  

Legislativo, nas questões das relações externas com instituições governamentais e setor privado,  

subordinado diretamente ao gabinetédo Presidente da Câmara Municipal.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Coordenador de Relações Institucionais, competindo-lhe:  

I - prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Presidente da Câmara, bem como  

desempenhar missões específicas, formais e expressamente atribuídas através de atos próprios,  

despachos e ordens verbais;  

II - assessorar o Presidente da Câmara Municipal na organização e supervisão das relações  

institucionais junto às organizações municipal, estadual e federal;  

111 - acompanhar as atividades dos conselhos do município e estabelecer diálogo com as  

organizações da sociedade civil;  ,  

IV - cumprir com outras tarefas inerentes à natureza de suas funções.  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  
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19. 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO AL TINO VIEIRA SOARES 

LEI PROMULGADA !PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

3.5. DA COORDENADORIA DE CERIMONIAL  

Art. 19. A Coordenadoria de Cerimonial é o órgão de assessoramento do Poder Legislativo,  

diretamente responsável pela realização e coordenação da cerimônia dos eventos oficiais,  

subordinada diretamente ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Coordenador de Cerimonial, competindo-lhe:  

1- planejar, organizar e coordenar a realização de eventos da Casa Legislativa e todos os atos  

protocolares para as reuniões solenes, especiais, comemorativas destinadas a homenagens;  

inclusive audiências públicas;  

II - contribuir na organização de seminários, congressos, audiências públicas e palestras de  

interesse da Casa;  

111 - redigir minutas da correspondência cerimonial, providenciar a confecção de convite e sua  

distribuição, bem como redigir mensagens protocolares e contribuir com a divulgação dos eventos;  

IV - atender na organização de visitas oficiais e recepção de autoridades, cerimônias fúnebres,  

religiosas e afins;  

V - organizar o arquivo de documentos da Coordenadoria, bem como elaborar estudos e projetos  

de normatização e padronização de cerimônias:  

VI - elaborar roteiro cerimonial dos eventos e submetê-Ia a aprovação do Presidente;  

VII - orientar a assessoria dos Vereadores na elaboração de Audiências Públicas, com relação à  

parte cerimonial;  

VIII - executar outras tarefas pertinentes para as quais for designado.  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  
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20. 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO VIEIRA SOARES 

LEI PROMULGADA I>ELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

3.6. DA COOI~DENADORIA DAS COMISSÕES TÉCNICAS  

Art. 20. A Coordenadoria das Comissões Técnicas, é o órgão de Assessoramento do Poder  

Legislativo relativo ao desempenho das Comissões, quanto a elaboração dos pareceres e demais  

serviços de sua alçada, subordinada diretamente ao Gabinete do Presidente da Câmara  

Municipal.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Coordenador das Comissões Técnicas, competindo-lhe:  

I - prestar assessoria técnica às Coruissões Permanentes, Especiais, de Inquérito e Processante,  

quando legalmente criadas pelo Poder Legislativo;  

11 - confeccionar pareceres, emendas, Requerimentos e demais documentos pertinentes, a cargo  

das comissões;  

111 - realizar consultas, pesquisas e .estudos para aprimoramento dos métodos de elaboração de  

projetos, objetivando o aperfeiçoamento das técnicas legislativas;  

IV - assessorar as Comissões na elaboração dos Pareceres;  

V - redigir as Atas de Reuniões das Comissões Técnicas da Câmara;  

VI - redigir a Ata de instalação das Comissões, designando dentre outros o calendário das  

reuniões ordinárias, com observância. dos dispositivos regimentais;  

VII - expedir a pauta das reuniões com assuntos a serem deliberados na ORDEM DO DIA;  

VIII - cumprir as determinações do' Presidente das Comissões e as decisões do Plenário das  

Comissões.  

IX - assessorar o Relator das matérias sob análise na elaboração da relatoria, no aspecto da  

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa.  

X - requerer para os seus serviços cópia de lei relacionado com a matéria sob análise;  

XI - requerer o material necessário 8C> desempenho de seus serviços;  

XII - cumprir com outras obrigações ;inerentes à natureza de suas funções.  
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21. 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO AL TINO VIEIRA SOARES 

LEI PROMULGADA'PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  

3.7. DA SEÇÃO DE PROTOCOLO GERAL  

Art. 21. A Seção de Protocolo Geral, é órgão do Poder Legislativo responsável pelo recebimento e  

protocolização de todos os documentos dirigidos ao Poder Legislativo, diretamente subordinado  
,  

ao Gabinete.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Chefe da Seção de Protocolo Geral, competindo-lhe:  

I - Protocolar todos os documentos dirigidos ao Poder Legislativo e seus membros, sendo  

obrigatório o registro da data, da hora e do número do protocolo geral, seguido da assinatura do  

Chefe da Seção, mediante as seguintes providências:  

a) os documentos devem ser recebidos em duas vias; e quando dirigidos expressamente a  

Vereador, serão encaminhados ao Gabinete do Parlamentar destinatário;  

b) nos envelopes lacrados, via correio, recebidos no Protocolo Geral da Câmara, será  

colocado o carimbo de recebimento no envelope, e somente serão abertos por seus  

destinatários;  

c) as leis sancionadas e projetos: de lei oriundas do Poder Executivo, inclusive mensagem de  

veto, após recebidas em Protocolo, serão encaminhadas à Secretaria Legislativa da  

Câmara;  

d) somente as matérias de autoria de Vereador, poderão ser protocoladas diretamente na  

Secretaria Legislativa, se assim preferir o autor;  

e) quando as matérias de autoria de Vereador forem protocoladas no Protocolo Geral, estas  

deverão ser encaminhadas de imediato à Secretaria Legislativa da Câmara;  
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22. 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO AL TINO "'EIRA SOARES  

LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

f) todos os documentos recebidos no Protocolo Geral, serão entregues aos seus destinatários  

mediante Protocolo Interno de: Distribuição;  

g) a entrega externa de documentos expedidos pela Câmara será coordenada pela Seção de  

Protocolo Geral e executada pelo Agente de Serviços Externos, mediante carimbo de  

protocolo do destinatário diretamente na via que ficará de posse do Poder Legislativo e/ou  

assinatura de próprio punho do recebedor,  

h) as convocações e/ou intirnações somente poderão ser recebidas pessoalmente por seus  

desti natários.  

1, condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

2. requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino  

médio completo;  

SEÇÃO IV  

4.1. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  

Art. 22. A Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças é órgão do Poder Legislativo de  

assessoramento e execução administrativo-financeira, coordenando diretamente ou através de  

setores específicos as questões relativas a pessoal, ao patrimônio, aos materiais e equipamentos,  

às manutenções, almoxarifado, zeladoria e segurança patrimonial, subordinada diretamente ao  

Presidente da Câmara Municipal.  

§1°. No que se refere a execução financeira o ordenador da despesa é o Presidente da Câmara  

Municipal de Pedra Branca do Amapari.  

§2°, Para os efeitos de abertura de contas e movimentação financeira dos recursos do Poder  

Legislativo, em Agencia Bancária Oficial, assinam conjuntamente os empenhos, cheques e  

 

 
 
 
 a) 



Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO VIEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA :PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

demais documentos de ordem financeira e contábil, o Presidente da Câmara Municipal e o  

Secretário de Administração, Orçamento e Finanças,  

§ 3°, O titular do cargo é o Secretário de Administração, Orçamento e Finanças, competindo-lhe:  

I - desenvolver o planejamento financeiro da Câmara, de acordo com a execução  

orçamentária;  

11 - efetuar o pagamento das despesas, respeitadas as disponibilidades de recursos,  

esquema de desembolso e instruções recebidas pelo órgão de contabilidade;  

111 - elaborar e analisar os 'demonstrativos financeiros;  

IV - providenciar a requisição de talão de cheques necessários à movimentação das  

contas em estabelecimentos de crédito;  

V - promover a movimentação das contas em estabelecimentos de crédito, através de  

saques e depósitos, de acordo com determinação superior;  

VI - manter rigorosamente. em dia o controle dos saldos das contas de estabelecimentos  

de créditos movimentadas pela Câmara Municipal, guardando, movimentando e controlando a  

entrada e saída de valores;  

VII - preparar, diariamente, o boletim de movimento geral da Tesouraria, encaminhando-  

o ao Presidente e à Contabilidade, a esta última com os respectivos comprovantes e processos,  

se for o caso;  

VIII - fazer o controle do pagamento de salário-família, do adicional por tempo de  

serviço e de outras vantagens pessoais aos servidores previstas na legislação em vigor,  

verificando prazos e solicitando a co:nfirmação de dependentes, quando for o caso;  

IX - executar na época própria as tarefas necessárias ao recolhimento das  

contribuições de INSS e movimentação do PASEP e outras mais que necessário forem;  

X- elaborar as relações e preencher as guias próprias de recolhimento das importâncias  

devidas pela Câmara ao INSS;  
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b) 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO VJEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

XI - elaborar e distribuir na época própria as comunicações sobre rendimentos para  

efeito de contribuição/restituição do IHRF;  

XII - providenciar em época própria o preenchimento da DIRF;  

XIII - elaborar, juntamente com órgão de Assessoria Financeira da BYTECAP, à época  

prevista no Regimento Interno, a proposta orçamentária do Poder Legislativo para o ano seguinte,  

compatibilizando-a na LDO e na tpA. respectiva, mediante autorização da Mesa Executiva,  

conforme manda adotar o art. 20, inciso VII do Regimento Interno.  

XIV - encaminhar para aprovação da Mesa Executiva a proposta orçamentária e o  

orçamento analítico da Câmara, ex-vi do art. 20, Inciso XII do Regimento Interno  

XIII - executar outras tarefas correlatas.  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 21 (vinte e um) anos e instrução de ensino  

médio completo;  

4.2. DA:DIVISÃO DE CONTABILIDADE  

Art. 23. À Divisão de Contabilidade compete cuidar das atividades relativas à administração  

financeira e contábil da Câmara ~J;unicipal, cabendo-lhe, especialmente, cadastrar, lançar os  

valores atinentes à contabilidade ca Câmara Municipal, promover o registro e os controles  

contábeis da administração financeira, patrimonial e orçamentária, elaborar em conjunto com os  

demais setores da Câmara a proposta orçamentária e controlar a execução do orçamento,  

inclusive assessorar o Presidente ern assuntos contábeis, subordinado diretamente a Secretaria  

de Administração, Orçamento e Finanças.  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Chefe da Divisão de Contabilidade, competindo-lhe, ainda:  

I - escriturar sintética e analiticamente a contabilização orçamentária, financeira e  

patrimonial da Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor;  
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c) d) 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO "IEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA 1PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

11 - remeter para a Secrf!taria de Administração e Finanças, todas as informações  

disponíveis que possam ser processadas, arquivadas e ou divulgadas e lançadas nos controles;  

III - classificar os documentos e preparar os elementos necessários aos registros e  

controle contábeis em fichas apropriadas;  

IV - organizar, na época própria, o balanço geral da Câmara Municipal, com os  

respectivos quadros demonstrativos e elementos elucidativos correspondentes;  

V - colaborar e participar nas tomadas de contas dos agentes responsáveis pelo  
,  

dinheiro público municipal, quando for o caso;  

VI - elaborar mensalmente. o balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal;  

VII - elaborar a proposta orçamentária anual e o orçamento plurianual de investimentos  

da Câmara, em consonância com os demais Setores;  

VIII - controlar a execução do orçamento em todas as suas fases;  

IX - comunicar aos Diretores dos Departamentos e Chefes de Setores, com a devida  

antecedência, a insuficiência de dotação orçamentária, para eventual suplementação;  

X - processar o empenho das despesas, bem como a conferência de todos os  

elementos dos processos respectivos;  

XI - promover a liquidação das despesas, com base nas informações repassadas pelos  

responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, bem como a conferência de todos os  

elementos nos processos respectivos.  

XII - registrar os adiantamentos concedidos por conta de dotações orçamentárias e  

controlar os vencimentos dos prazos para as apresentações das respectivas prestações de  

contas;  

XIII - realizar o controle dos créditos adicionais e de transferências de verbas, e instruir  

processos sobre pagamentos;  
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e) f) g) 

 Estado do Amapá  ,  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO "IEIRA SOARES  

LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

XIV - efetuar a contabilização dos bens móveis da Câmara Municipal, observando as  

alterações havidas no patrimônio, à vista das informações repassadas a respeito de compras e  

patrimônio;  

XV - manter atualizado o controle das contas bancárias e proceder, mensalmente, à sua  

conferência, à vista dos extratos;  

XVI - contabilizar os estoques de material, de acordo com as informações repassadas  

pelo pela Divisão de Compras e Patrimônio, fazendo a tomada anual das contas dos  

respo nsáveis;  

XVII - executar outras tarefas correlatas.  

h) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

i) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo.  

" 4.3. DA DIVISÃO EXECUTIVA  

Art. 24. A Divisão Executiva, é órqão de produção finalístico dos serviços, tem a incumbência de  

supervisionar as tarefas relativas, 'a recursos humanos, manutenção, compras, patrimônio,  

transporte, arquivos e almoxarifado.  

§ 1°. O titular do cargo é o Chefe da Divisão Executiva, competindo-lhe:  

§ 2°. Quanto aos Recursos Humanos, compete a Divisão Executiva:  

I - levantar a necessidade e propor programas de treinamento para servidores e  

Vereadores, para melhor desempenhar as funções junto à Câmara Municipal, elaborando inclusive  

um plano anual de realização e acompanhando da realização dos mesmos;  

 11  - desenvolver as atividades de integração entre os servidores e, mesmo com os  

Agentes Políticos Municipais;  
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j) k) 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal dePedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO VIEIRA SOARES 

LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

111 - elaborar relatório dos cursos realizados e avaliação dos treinamentos, visando  

aprimorar os currículos e os métodos de ensino;  

IV - preparar, coordenar ou providenciar o material didático de apoio aos cursos;  

V - propor a realização ou a reformulação de convênios com entidades médico-  

hospitalares, e desenvolver os programas de assistência médico-social e beneficiária aos  

servidores;  

VI - executar programas de bem estar social de acordo com as diretrizes fixadas;  
,.  

VII - manter intercâmbio' de informação com entidades de atuação na área de sua  

especialização (RH);  

VIII - manter riqorosarnente os registros das ocorrências da vida funcional dos  

servidores da Câmara, inclusive um quadro de lotação (Setor em que exerce suas atividades);  

IX - fazer a identificação dos servidores da Câmara, expedindo os crachás de  

identificação e manter políticas de efetiva utilização;  

X - escriturar as Carteiras de Trabalho do pessoal sujeito à CL T se houver, organizando  

os Contratos Administrativos, quando autorizado em Lei, e encaminhá-Ias ao Presidente para a  

assinatura;  

XI - organizar e manter atualizados os prontuários dos servidores da Câmara,  

estabelecendo o seguinte:  :  

a) Servidores ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, e  

designados;  

b) Servidores à disposição de outros órgãos se houver;  

c) Servidores de outros órgãos à disposição da Câmara se houver;  

d) Servidores desligados da Câmara por qualquer motivo, inclusive por  

aposentadoria;  

e) Servidores contratados se houver, inclusive com os motivos justificadores;  
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f) Servidores afastados do serviço por motivo de doença, auxílios, férias e outros,  

especificar.  

XII - apurar o tempo de serviço dos servidores da Câmara para todo e qualquer efeito,  

inclusive o fornecimento de certidões de tempo de serviço, quando autorizado pela autoridade  

competente e/ou Presidente;  

XIII - solicitar em tempo hábil o pronunciamento das chefias interessadas sobre o  

desempenho dos servidores, especialmente a avaliação de desempenho, no estágio probatório de  

servidores aprovados no concurso publico;  

XIV - elaborar, rnanter.e acompanhar o controle de frequência dos servidores  

mensalmente;  

XV - elaborar a folha de pagamento com os descontos obrigatórios e autorizados, tanto  

do pessoal ativo como .inativo, bem como os subsídios dos Vereadores, submetendo-os à  

autorização do responsável;  

XVI - notificar a autoridade competente sobre os acidentes ocorridos no trabalho,  

mediante representação dó chefe direto do acidentado, e tomar as providências necessárias;  

XVII- manter arquivos de Leis, Decretos e outros atos normativos de interesse da  

administração dos Recursos Humanos;  

XVIII - comunicar a Divisão de Compras e Patrimônio, quando houver, com a devida  

antecedência, as mudanças de chefia, para efeito de conferência de carga de material;  

XIX - elaborar as escalas de férias dos servidores da Câmara, de acordo com os  

mapas, e encaminhá-Ios ao Presidente para referendá-Ias;  

XX - distribuir a todos os órgãos da Câmara, na primeira semana do mês de novembro  

de cada ano, os mapas relativos à escala de férias e controlar a devolução quando devidamente  

preenchidos;  

XXI - emitir e fazer entrega dos avisos de férias para as respectivas chefias e depois de  

confirmado, lançar a ocorrência nas respectivas fichas funcionais;  
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XXII - tomar as decisões cabíveis frente às irregularidades que se relacionem com a  

administração de pessoal da Câmara, após ouvir a Assessoria Jurídica e a Mesa Diretora;  

XXIII - examinar e opinar sobre estudos relativos a cargos e vencimentos;  

XXIV - atualizar as tabelas de níveis de vencimentos, quando necessário;  

XXV- acompanhar a promoção de treinamentos e cuidados necessários na elaboração  

da folha de pagamento dos servidores do Legislativo Municipal;  

XXVI - desempenhar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas pela autoridade  

responsável e/ou Presidente da Câmara.  

§ 3°, Quanto às Compras e ao Patrimônio, compete a Divisão Executiva:  

I - planejar e realizar as compras e contratações de serviço para a Câmara Municipal,  

através de licitação efetivada pela Comissão Permanente de Licitação, com estrita observância  

das normas pertinentes;  

11 - elaborar, em conjunto com os demais Setores, a previsão do consumo anual dos  

materiais de uso corrente para os serviços da Câmara Municipal, com vistas ao melhor  

planejamento da administração;  

111 - promover a aquisição,' guarda e distribuição de todos os bens e serviços destinados  

à Câmara Municipal, promovendo sua padronização;  

IV - providenciar junto 'aos fornecedores o cumprimento dos prazos de entrega  

estipulados nos documentos de compra;  

V - receber as faturas, duplicatas ou notas de entrega, conferi-Ias com o material  

recebido e encaminhá-Ios à Contabilidade, devidamente acompanhadas dos comprovantes de  

recepção e aceitação de material;  

VI - criar e manter atualizado o cadastro de fornecedores da Câmara Municipal;  

VII - tombar, registrar, inventariar e proteger os bens móveis e imóveis da Câmara  

Municipal mantendo uma relação de: controle mobiliária e imobiliária;  
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VIII - providenciar juntos aos órgãos competentes a conservação e recuperação dos  

bens móveis e imóveis da Câmara rvlunicipal;  

IX - trabalhar em sintonia com a Contabilidade para que haja perfeita correspondência  

entre os bens e valores cadastrados e os controles contábeis patrimonial;  

X - encaminhar à Assessoria Jurídica toda a documentação necessária à elaboração de  

contratos, nos termos da legislação especlfica:  

XI - zelar pelo edifício sede da Câmara Municipal, cuidando de sua conservação e  

vigilância;  

XII - executar outras tarefas correlatas.  

§ 4°. Quanto aos Transportes, compete à Divisão Executiva:  

I - elaborar o plano de distribuição dos transportes, visando ao pleno atendimento das  

atividades a serem executadas;  

II - organizar as escalas de serviços dos motoristas e veículos, em conjunto com os  

demais Setores da Câmara;  

111 - guardar, controlar e fiscalizar a movimentação e utilização dos veículos da Câmara  

Municipal e zelar pela sua conservaç:ão;  

IV - providenciar o licenclarnento e emplacamento dos veículos, na época oportuna;  

V - zelar pela perfeita ordem dos documentos dos Agentes Legislativos Externos e dos  

veículos, inclusive mantendo registros / estatísticas sobre multas e outros dados do condutor;  

VI - vistoriar, periodicamente, os veículos, mantendo-os em perfeito estado de  

conservação;  

VII - providenciar a limpeza, lubrificação e abastecimento dos veículos da Câmara  

Municipal, mantendo o registro dessas ocorrências;  

VIII - elaborar mensalmente mapa relativo a cada veículo, com a quilometragem  

percorrida e o consumo de combustíveis e lubrificantes de cada um deles;  
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IX - manter registro do consumo diário de combustíveis, providenciando para que não  

se esgote o saldo em depósito;  

X - emitir requisições de combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e de serviços a  

serem executados;  

XI - planejar plantões dos; Agentes Legislativos Externos sempre que as necessidades  

do serviço o exigir;  
iL  

XII - atuar prontamente em todos os casos de acidentes com os veículos, tomando as  

providências necessárias, inclusive comunicação do fato a quem de direito;  

XIII - zelar pelo perfeito 'funcionamento e aspecto dos veículos, bem como todos os  

seus acessórios;  

XIV - controlar a utilização dos veículos;  

XV - tomar todas as providências que se fizerem necessárias relativas à reposição de  

peças e a recuperação de veículos;  

XVI - organizar e manter atualizado o fichário dos veículos com especificação de todas  

as suas características;  

XVII - propor normas que visem à maior produtividade do pessoal e melhor utilização de  

materiais, equipamentos, máquinas e veículos;  

XVIII - controlar a autorização para abastecimento dos carros do Legislativo Municipal;  

XIX - elaborar os relatónos.de viagens;  

XX - coordenar as atividades dos Agentes Legislativos Externos;  

XXI - executar outras tarefas correlatas.  

§ 5°, Quanto aos arquivos, compete à Divisão Executiva:  

I - reunir, catalogar, preservar, restaurar, micro filmar e digitalizar, colocando à  

disposição do público para consultas, documentos, textos e publicações de todo tipo de material  

relativo à memória da Câmara Munidpal;  
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11 - desenvolver esforços permanentes para obter peças relativas à memória do  

Município para composição de seu acervo;  

111 - providenciar leqislação municipal, estadual e federal relativa à preservação do  

patrimônio cultural e artístico;  

IV - providenciar para que se obtenham originais ou cópias do maior número possível  

de documentos referentes a planos de conservação, valorização e desenvolvimento de Pedra  

Branca do Amapari, tais como te'ses, estudos, monografias, e congêneres existentes nas  

instituições de ensino;  

V - buscar contatos coméntidades públicas e privadas para manutenção e ampliação  

do Arquivo da Câmara Municipal.  

VI - receber, distribuir e controlar o andamento e o arquivamento dos documentos da  

Câmara;  

VII - executar outras tarefas correlatas.  

§ 6°, Quanto ao Almoxarifado, compete a Divisão Executiva:  

I - verificar o pronto fornecimento aos diversos Setores da Câmara Municipal dos  

materiais de maior consumo;  

11 - receber, mediante guia de recolhimento, acompanhada da nota fiscal, fatura ou outro  

documento de identificação, os bens e materiais, conferindo a sua quantidade, qualidade,  

especificação, condição, procedência ou origem;  

III - dar conhecimentovao Chefe da Divisão de Compras e Patrimônio, das  

irregularidades observadas nas guias de recolhimento ou nas requisições a ele encaminhadas;  

IV - manter em ordem e atualizados os registros do movimento de entrada e saída de  

bens e de materiais, com os respectivos estoques e custos;  

V - encaminhar a Divisão de Contabilidade o balancete mensal de verificação do  

movimento, demonstrando o saldo quantitativo e o respectivo valor, para efeito de registro contábil  

das mutações patrimoniais;  
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VI - conferir mensalmente o estoque de materiais e comunicar ao Setor competente  

sobre a insuficiência, objetivando a imediata reposição do estoque e/ou extravio de material.  

XXI - executar outras tarefas correlatas.  

§ 7°. Quanto a manutenção E~ zeladoria do Patrimônio e dos equipamentos de  

informática, compete a Divisão Executiva:  

I - providenciar o recolhimento, organização, registro e distribuição de todos os bens  

e serviços adquiridos pela Câmara Municipal, formando seu controle de patrimônio, e  

atendendo às necessidades de todas as Secretarias e Assessorias que integram a mesma.  

11 - Providenciar a manutenção de todas as máquinas em condições de uso, assim  

como suprir as Secretarias e Assessorias de todo material e equipamentos que sejam  

necessários ao bom andamento dos serviços e das atividades da Câmara Municipal.  

111 - proceder a realização e o encaminhamento de todas as compras, a verificação  

do atendimento das especificações quantificadas por ocasião da aquisição, efetuando o  

controle e a distribuição interna dOB produtos adquiridos.  

IV - Providenciar os pedidos de aquisição de todos os bens e serviços, mantendo a  

Administração equipada para atender a todas as necessidades do Poder Legislativo,  

seguindo as diretrizes da leqislação pertinente.  

V - providenciar a realização do levantamento das necessidades, catalogando os  

pedidos encaminhados e providenciando o levantamento dos preços e montagem dos  

procedimentos necessários ao atendimento dos pedidos.  

\ ....   
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§ 8°. Quanto ao Setor de lnformátlca da Câmara, compete a Divisão Executiva:  

1- as funções de direcionar, supervisionar, fiscalizar e garantir o constante impulsionamento  

do processo de informatização, visando sempre atualizar as tecnologias de informática a  

fim de apoiar a modernização do Poder Legislativo, possibilitando uma melhor  

organização e agilidade dos procedimentos legislativos. Nesse sentido, são atribuições  

básicas do Setor:  

I - garantir o bom funcionamento dos equipamentos de Informática do Legislativo,  

promovendo manutenções básicas €i corretivas em microcomputadores e micro-processamento;  

11 - manter ativo o sítio oficial da Câmara, com constantes atualizações e inserção de  

dados;  

111 - sugerir e fiscalizar a aquisição de equipamentos para os Departamentos e Setores  

da Câmara de Vereadores de Pedra Branca do Amapari como microcomputadores, periféricos e  

softwares eficientes, capazes de propiciar o bom desempenho e agilidade dos trabalhos de  

processamento de dados;  

IV - promover a qualificação e reciclagem dos servidores no que concerne ao uso de  

equipamentos e softwares;  

V - orientar os responsáveis quanto à viabilidade para aquisição de softwares e  

equipamentos de informática, analisando os requisitos custos/benefícios;  

VI - em sintonia com o Setor de RH, promover cursos de treinamento, aperfeiçoamento  

e atualização quanto ao uso de novas tecnologias de informática;  

VII - administrar as Redes Intranet e Internet,  

VIII - realizar levantamentos técnicos e controlar conjuntamente com a Seção de  

Almoxarifado o patrimônio de informática;  

IX - acompanhar e fiscaí-zar os trabalhos realizados por empresas prestadoras de  

serviços de informática;  
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x - buscar soluções para () melhor desempenho e aproveitamento dos equipamentos de  

informática, visando sempre à rnelhoria da qualidade do trabalho e ampliação dos recursos  

utilizados por cada servidor, adequando os setores de forma que atendam abrangente suas  

necessidades, viabilizando uma perfeita e hábil organização do processo legislativo;  

XI - administrar e gerir um Banco de Dados na Câmara Municipal, com vista a dotar a  

Administração Legislativa de ferramentas eficazes no planejamento de suas ações;  

XII - implantar e gerir um sistema de estatística em Pedra Branca do Amapari,  

envolvendo todas as Secretarias, Sétores e Assessorias da Câmara Municipal, órgãos públicos e  

entidades em geral, com vistas a proporcionar melhor e correto planejamento das ações voltadas  

para o desenvolvimento econômico e social do Município;  

XIII - suprir a Coordenado-ia de Comunicações com todas as informações disponíveis  

em seu sistema de arquivos, para processamento e divulgação;  

XIV - catalogar e gerir as informações referentes ao mau funcionamento de softwares e  

equipamentos de informática da Casa, visando a substituição e/ou recuperação, especialmente o  

zelo pelo patrimônio público..  

a) Condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino  

médio completo;  

. A.4. DA SEÇÃO DE ZELADORIA  

Art. 25. Compete a Seção de Zeladoria:  

I - Coordenar a limpeza do Prédio da Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari, verificando  

diariamente a situação da encenação hidráulica, elétrica, providenciando a reposição de  

componentes de iluminação, e situação de higiene dos banheiros e dos Gabinetes Parlamentares.  
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11- Requisitar material de limpeza. utensílios e componentes de reposição hidráulica e elétrica,  

o funcionamento de torneiras, descargas, sanitárias, ralos de escoamento de água,  

regularidade do abastecirnento de agua, limpeza da caixa dagua, sifões, tomadas,  

extensões e outros;  

111- Verificar o estado de conservação de mobiliários da Câmara e aparelhos de ar  

condicionado, cadeiras, mesas, providenciando o encaminhamento para manutenção;  

IV- Coordenar a equipe de limpeza da câmara, bem como verificar diariamente o estado de  

higiene da copa e seus uténsüíos.  
!  

V- Zelar pela limpeza externa da-câmara.  

VI- Cumprir com outras atribuições inerentes à natureza de suas funções;  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  

4.5. DA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA  

Art. 26. A Seção de Viqilânciaré órgão do Poder Legislativo responsável pela segurança  

 patrirnonial,  :1  

Parágrafo único. O titular do cargo é o Chefe da Seção de Vigilância, competindo-lhe:  

I - organizar em escala o plantão dos vigilantes;  

II - dar vistas ao livro de ocorrências na troca de plantões;  

111 - comunicar a Secretaria de Administração sobre quaisquer ocorrências;  

IV-providenciar substituto de plantonista na ocorrência de falta do vigilante previamente  

escaldo;  

V- solicitar os equipamentos necessários ao desempenho de sua função.  

VI - cumprir com outras atribuições inerentes à natureza de suas funções.  
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a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

incompleto.  

SEÇÃO V  

5.1. DA SECRETARIA LEGISLATlVA  

Art. 27. À Secretaria Legislativa da Câmara, setor incumbido do planejamento, organização,  

elaboração de projetos, e controle das atividades legislativas e parlamentares, sob a coordenação  

da Mesa Diretora e da Assessoria Jurídica e de acordo com as diretrizes da Câmara, compete  

assessorar à Mesa Diretora nas sessões, prestar toda assistência à Mesa Diretora nas suas  

reuniões internas, e às Comissões. Permanentes e Provisórias, promovendo estudos sobre a  

atualização e aprimoramento da técn.ca legislativa de elaboração de normas legais.  

Parágrafo único. O titular do cargo é.o Secretário Legislativo, competindo-lhe:  

1- QUANTO AO PROTOCOLO LEGISLA TlVO:  

a) executar as atividades de movimentação, controle e expedição de Projeto de Leis,  

Resoluções, Decretos Legislativos, requerimentos, processos, indicações, moções e  

outros documentos;  

b) manter uma via original das leis em arquivo, com cópia de segurança,  

providenciando arquivo digitalizado das leis Municipal, das Resoluções e Leis  

exclusivas relacionadas à sua economia interna.  

b) controlar a entrada dasmatérias, obedecendo à ordem regimental;  

c) elaborar a estatística. semestral e anual das proposições apresentadas pelos  

Vereadores;  

d) promover pesquisas relativas às proposições apresentadas pelos Vereadores;  
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e) atender com presteza e urbanidade as solicitações sobre o andamento dos processos  

e documentos de interesse do público;  

f) efetuar o controle de emissão e recepção de correspondências de interesse do Setor  

Legislativo;  

g) manter atualizado o arquivamento de documentos que lhe forem confiados pelos  

diversos Setores da Câmara Municipal;  

h) manter sigilo sobre documentos, correspondências e atos oficiais;  

i) propor à autoridade competente a instalação de comissão de incineração para fazer a  

triagem de documentos a serem inciherados, observada a regulamentação pertinente;  

j) executar outras tarefas correlatas.  

1/ - QUANTO ÀS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS:  

a) assessorar o Presidente da Mesa Diretora nas decisões administrativas, observando-  

se a legislação pertinente;  

b) acompanhar os trabalhes legislativos desenvolvidos em Plenário, orientando a Mesa  

Diretora quanto à Lei Orgânica do Município, Regimento Interno e outros dispositivos legais  

aplicáveis;  

c) analisar, opinar e propor alternativas sobre questões pertinentes às atribuições  

legislativas da Mesa Diretora em assuntos de seu interesse;  

111 - QUANTO ÀS REUNIÕES SOLENES:  

a) confeccionar as atas; .:  

b) assessorar a reunião, quando necessário;  

IV- QUtJ,\NTO À ROTINA LEGISLATlVA:  

 a) elaborar ofícios com encaminhamento de Indicações,  Requerimentos,  

Representações, Proposições, convocação de Vereadores e outros, quando necessário;  

Pedra Branca do Amapari/ AP  

Rua Deolinda Gomes - 383 - central  

CNPJ (MF) 34.947.887/0001-41  



x) y) 

Estado do Amapá  

Município de Pedra Branca do Amapari  

Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari  

PALÁCIO ALTINO "IEIRA SOARES  
LEI PROMULGADA PELO PODER LEGISLATIVO  

ECONOMIA INTERNA DA CÂMARA  

b) orientar na elaboração de projetos de Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, e  

demais normas de competência do Poder Legislativo e, dar redação final aos documentos  

pertinentes ao Setor;  

c) realizar a revisão gramatical de textos produzidos, zelando pela qualidade da grafia e  

linguagem apropriada;  

d) zelar pelo cumprimento dos prazos regimentais;  
i·  

e) arquivar e manter organizado os documentos da Secretaria;  

f) dar destinação final aos projetos apresentados;  

g) atender a Presidência" quando solicitado e elaborar as matérias legislativas de  

iniciativa da Mesa;  

h) encaminhar para análise, depois de devidamente protocolado, projetos e outros  

documentos das reuniões ao Setor responsável, especialmente, à Assessoria Jurídica e às  

Comissões;  

i) elaborar Leis e atos;  

j) remeter ofícios para a Prefeitura, Secretarias e outras instituições;  

I) distribuir cópias de Indicações, Representações, moções e Requerimentos para as  

pastas dos Vereadores e afixá-Ias no' átrio da Câmara;  

m) estabelecer contato com órgãos públicos visando o intercâmbio e a troca de  

informações entre as várias Casas Legislativas;  

n) propor a realização de 'programas de atualização em assuntos de interesse da Mesa  

Diretora, bem como coordená-Ios, se for o caso;  

o) catalogar e publicar todas as informações sobre as Leis, projetos, leis e outros  

documentos no sítio oficial da Câmara e que possam ser inseridos no Banco de Dados Digital.  

p) solicitar do Agente de Operação de Vídeo a entrega do disco de DVD da Sessão da  

Câmara, bem como de todos os eventos, para ser arquivado com as respectivas atas;  
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q) comunicar a Secretaria de Administração sobre quaisquer descumprimentos das  

normas previstas na Portaria nO 082/2016, por parte do Agente de Operação de Vídeo, para que  

sejam tomadas as medidas administrativas e a sua responsabilização sobre qualquer falha que  

inviabilize a gravação da sessão, providenciando nesse caso, termo de ocorrência que será por  

ele assinado e chancelado pelo Secretário Legislativo;  

r) receber sob carga os discos de OVO contendo a gravação das sessões da Câmara,  
 -  .  

solicitando formalmente quando este não o faça a época prevista na Portaria nO 082/2016;  
r  

s) anotar em cada documento a decisão do Plenário, levando ao presidente para assiná-  

Ia, conforme previsto no art. 21, alínea "L" do Regimento Interno;  

t) proceder a anotação nos livros próprios dos precedentes regimentais, quando  

declarados pelo Presidente.  

1. condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

2. requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

 completo;  .'  

5.2. DA SECRETARIA LEGISLATIVA ADJUNTA  

Art. 28. A Secretaria Legislativa Adjunta é órgão auxiliar dos trabalhos legislativos, subordinado  

diretamente ao Secretario Legislativo e ao Presidente Câmara de Vereadores.  

Parágrafo único. O titular do Cargo é o Secretário Legislativo Adjunto, competindo-lhe:  

a) Assessor diretamente o Secretário Legislativo e substitui-lo em suas ausências, faltas ou  

impedimentos;  

b) Assinar todo o expediente legislativo;  
 

c) Preparar as Atas das Sessões quando as conveniências exigirem;  

d) Subscrever como responsável as Atas das Sessões;  

~  
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e) Assessorar o Presidente da Câmara nas Sessões, Ordinárias e Extraordinárias;  

f) Redigir as Atas das Reuniões da Mesa;  

g) Superintender os cerimoniais ca Câmara, providenciando a redação do roteiro;  

h) Cumprir com outras atribuições inerentes à natureza do seu trabalho.  

1. condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir .prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

2. requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino  

médio completo;  

5.3. DA DIVISÃO DE SERViÇOS LEGISLATIVOS  

Art. 29. A Divisão de Serviços Legislativos, é órgão de Assessoramento do Secretário Legislativo.  

Parágrafo único. O titular do cargo é.o Chefe da Divisão de Serviços Legislativos, competindo-lhe:  

a) redigir as atas e arquivá-las juntamente com o OVO da Sessão;  

b) organizar e distribuir o material para a reunião;  

c) elaborar a pauta das Sessões:  

d) atender os Vereadores em Plenário, quando solicitado;  

e) montar a pauta para distribuição à imprensa;  

f)arquivar documentos e manter dispositivo de mídia eletrônica (OVO) áudio e Vídeo da  

Sessão, providenciando a codificação do mesmo;  

g) fazer levantamentos de material que necessite para funcionamento do setor  

legislativo;  

h) elaborar o calendário das Sessões Ordinárias do Poder Legislativo;  

I) elaborar expedientes administrativos (ofícios, circulares, ordem de serviço, avisos,  

anotações em fichário);  

j) organizar em arquivo todos os documentos da Câmara segundo a sua espécie,  

mantendo arquivos de leis municipais atualizados;  
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I) organizar em arquivo separado as leis que tratam de economia interna da Câmara e  

suas Resoluções.  

m) cumprir com outras atividades inerentes à natureza de suas funções.  

1. condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir ; prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

2. requisito para provimento:, idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino  

médio completo.  

SEÇÃO VI - DO ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR  

6.1. DA. CHEFIA DE GABINETE PARLAMENTAR  

Art. 30. A Chefia de Gabinete Parlamentar destina-se exclusivamente aos trabalhos do Gabinete  

Parlamentar, podendo realizar atividades de natureza interna e externa, será nomeado pelo  

Presidente da Câmara, de livre indicação do Vereador, submetendo-se as normas gerais que  

disciplinam os serviços do Poder Legislativo, independente da rotina e norma interna de cada  

gabinete.  

§ 1 a O titular do cargo é o Chefe de Gabinete Parlamentar, competindo-lhe;  

I - Executar e controlar e coordenar as atividades do Gabinete Parlamentar, referente a rotina  

trabalhista, colher assinatura dos servidores do Gabinete na folha individual de frequência e  

encaminhá-Ia para o setor de RH; redigir documentos administrativos, ofícios, circulares,  

memorandos, expedindo aos seus destinatários; Interagir com todos os órgãos de direção da  

câmara; verificar diariamente os e-mail direcionados ao Vereador, dando a resposta conveniente a  

cada assunto; controlar pessoal, compras, material, patrimônio, fluxo transporte, combustíveis;  

organizar arquivos, biblioteca de leis; fazer contato com a imprensa: escrita, falada e  

televisionada; encaminhar matérias e releases para divulgação nos meios de comunicação;  
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coordenar e organizar as entrevistas, os marketing; elaborar a agenda parlamentar e  

administrativa do Vereador, inclusive elaborar a prestação de contas de verba indenizatória de  

atividade parlamentar, e organizar agenda proativa de compromissos externos do Vereador  

estabelecendo prioridades; assessorar o parlamentar diretamente nas Sessões, audiências e  

eventos promovidos pelo seu Gabinete; tomar conhecimento dos noticiários da imprensa que  

esteja relacionado diretamente a atuação do parlamentar e sugerir as medidas relacionadas ao  

assunto; organizar as audiências públicas do Vereador executando o cerimonial.  

§. 2° Na ausência do Vereador o Chefe de Gabinete Parlamentar o representará nas relações  

internas com os órgãos do Poder Legislativo, e nas relações externas por delegação do  

parlamentar a que está vinculado.  

§ 3°. Na ausência do Assessor Parlarnentar o Chefe de Gabinete assume as suas funções.  

§ 4°. Os Gabinetes Parlamentares serão identificados pela sigla GP seguido do número do  

gabinete correspondente, com dois ;(Jígitos de 01 a 09, cujo código deverá constar na sequência  

da numeração dos ofícios e memorandos expedidos, com a seguinte exemplificação de formato  

(Ofício nO 003/2016-GP01).  

a) condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

b) requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino médio  

completo;  

6.2.J)A ASSESSORIA PARLAMENTAR  

Art. 31. A Assessoria Parlamentar destina-se a redação e elaboração de matérias legislativas,  

assessorando o Vereador nas questões pertinentes a legislação, no aspecto legal e regimental de  

determinada matéria.  
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§ 1°. O titular do cargo é o Assessor Parlamentar, subordinado diretamente ao Vereador que o  

indicou e hierarquicamente ao Chefe do Gabinete Parlamentar, competindo-lhe:  

I - Redigir Projeto de Lei, Indicações" Requerimentos, Moções, observando a técnica legislativa.  

11- Assessorar em Plenário o Parlamentar, orientando sobre questões pertinentes a todo os  

aspectos constitucionais, legais e técnicos das matérias sob apreciação;  

111 - subsidiar o parlamentar com inf9rmações estatísticas;  

IV - zelar pelos prazos regimentais; .  

V - assessorar o Parlamentar nas cómissões da qual fizer parte;  

VI - cumprir com outras atividades inerentes à natureza de suas funções,  

§ 2°. Na ausência do Chefe de Gabinete o Assessor Parlamentar assume suas funções.  

1. condições de trabalho: período normal de 40 (quarenta) horas semanais, podendo o  

exercício do cargo exigir .prestação de serviços em períodos noturnos e domingos e  

feriados;  

2. requisito para provimento: idade superior a 18 (dezoito) anos e instrução de ensino  

médio completo;  

SEÇÃO VII  

A TRIBUICÕES COMUNS DOS DIRETORES E CHEFES DE SETORES  

Art. 32. Além das atribuições propnas especificadas nas competências de seus respectivos  

Setores ou áreas de atuação, incumbe ainda aos Secretários, Chefe de Gabinete, Chefes de  

Divisões, Seções e aos Assessores supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atividades  

compreendidas na sua respectiva área de competência, as demais atribuições que Ihes forem  

cometidas pelos seus superiores, inclusive:  

I - dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Câmara ou de seus Setores,  

segundo as diretrizes insculpidas no ordenamento aplicável e emanadas pelo Plenário e/ou  

Presidente;  
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11 - cumprir e fazer cumprir os atos administrativos necessários à execução dos Setores  

que dirigem, respeitando a legislação pertinente e às determinações da presente Lei;  

111 - expedir atos administrativos necessários à execução dos trabalhos dos Setores que  

dirigem, respeitando a presente Lei E~ os limites de sua competência;  

IV - manter o Setor que dirige em regime do perfeito entendimento e cooperação com os  

demais setores da Câmara;  

V - promover reuniões periódicas de coordenação entre seus subordinados, a fim de  

traçar diretrizes, sanar dúvidas, ouvindo sugestões e discutindo os assuntos de interesses da  

Câmara;  

VI - organizar e manter atualizado o fichário dos serventuários, contendo os dados  

básicos que interessem às atividades do Setor;  

VII - apresentar ao Presidente, à época própria, o programa anual dos trabalhos do  

Setor que dirige;  

VIII - propor ao Presidente procedimentos os quais possam motivar e possibilitar  

melhorias no desempenho das funções, inclusive razões para a admissão e dispensa de pessoal  

contratado;  

IX - indicar ao Presidente, quando consultado, servidores para preenchimento de  

funções de Chefia que lhe são subordinadas ou propor seus substitutos;  

X - promover a movimentação do pessoal que lhe é subordinado, procedendo à  

imediata comunicação ao Setor de Recursos Humanos da Câmara;  

XI - aprovar a escala de férias dos servidores de seus setores, remetendo ao Setor de  

Recursos Humanos para o devido co-itrole:  

XII - propor, conjuntamente com o Setor de Recursos Humanos, ao Diretor Geral a  

organização de treinamento, bem corno cooperar na sua execução;  
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XIII - prorrogar ou antecipar, pelo que julgar necessário, o expediente do Setor que  

dirige, e autorizar a prestação de serviço em regime de horas extras quando imprescindíveis ao  

bom andamento, e desde que autorizado pela autoridade competente ou Presidente;  

XIV - zelar pela fiel observância e execução da presente Lei e das demais instruções  

para a execução dos serviços;  

XV - resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução desta  
'.  

Lei, expedindo, para esse fim, as instruções necessárias;  

XVI - remeter ao Setor de Informática as informações referentes ao mau funcionamento  

de softwares e equipamentos de informática da Casa;  

XVII - zelar pela manutenção rigorosa dos equipamentos sob sua guarda e  

responsabilidade, e requerer junto ao setor responsável seu reparo ou substituição em caso de  

necessidade;  

 XVIII  remeter para a Coordenadoria de Comunicação todas as informações  

disponíveis sobre projetos, assuntos de interesse do setor e notícias em geral, para serem  

processadas, arquivadas e/ou divulqadas;  

XIX - fornecer ao Setor de Recursos Humanos da Câmara Municipal, as informações  

sobre os servidores lotados no Setor para fins de confecção da folha de pagamento, contagem de  

tempo, férias e demais vantagens.  

Art. 33. Os Secretários e os Chefes de Setores, no uso de suas prerrogativas e fundado na  

faculdade da discrição, decidirão sobre a concessão de entrevistas de servidores da Câmara a  

órgãos da imprensa escrita, falada e. televisiva, devendo esta, se sobre assuntos de interesse da  

Administração, ter a aquiescência do seu Superior .  

 

 

 

. 
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SEÇÃO VIII  

A TRIBUICÕES GERAIS AOS SERVIDORES DO PODER LEG/SLATIVO  

Art. 34. Aos servidores, cujas atribuições não forem especificadas nesta Lei, cumpre observar as  

prescrições legais e regulamentares, especialmente executando com zelo e presteza as tarefas  

que Ihes forem cometidas e cumprir a.s ordens, visando o aperfeiçoamento do trabalho.  

Parágrafo único. A frequência ao trabalho será atestada pela assinatura do servidor na folha de  

ponto, diariamente, onde ficarão registadas as horas de entrada e saída de cada turno, inclusive  

as horas extraordinárias.  

SEÇÃO IX  

A TOS ADMINISTRA TIVOS  

Art. 35. Ato Administrativo é toda decisão geral ou específica do Poder Legislativo, expressa por  

quem de direito, no exercício de suas funções e prerrogativas, que tenha por fim imediato  

resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, bem como impor condições e  

obrigações.  

Art. 36. Nos atos administrativos deverá ser observada a seguinte nomenclatura:  

I - Lei;  

11 - Circular;  

111 - Ordem de serviço.  

Parágrafo Único. Os atos administrativos acima mencionados serão baixados pelo  

Gabinete, os quais poderão ser requeridos e sugeridos pelos Secretários, Chefes de Setores,  

Assessores, Coordenadores ou servidores.  

Art. 37. Constituem objeto/matéria dos atos administrativos acima mencionados:  

§1° Constitui objeto de Lei a expedição de determinações gerais ou especiais e servem  

para fazer funcionar o mecanismo burocrático ao determinar providências ou definir situações.  

§2° Constituem objeto/matéria a ser normatizada através de circular:  
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I - Instruções destinadas a disciplinar o modo e a forma de execução de determinado serviço  

legislativo municipal;  

II - Determinação no sentido de orientar os servidores do Legislativo Municipal no desempenho  

das atribuições que Ihes forem afetas e de assegurar a unidade de ação do sistema  

administrativo;  

§3° Constitui objeto de ordem, de serviço as determinações das autoridades administrativas,  

contendo instruções de caráter administrativo, especificações técnicas sobre maneira e forma de  

executar serviços.  

Art. 38. Os atos administrativos - "Leis, circulares e ordens de serviço obedecerão à ordem  

numérica, cronológica a cada ano.  

§1° A numeração dos atos de que trata este artigo será feita pelo órgão emissor e  

precedida de sigla do respectivo órgão.  

§2° Os atos administrativos quando de interesse geral, serão obrigatoriamente  

publicados em quadro próprio, no edifício-sede da Câmara Municipal.  

SEÇÃO X  

DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 39. Os órgãos da Câmara de 'vereadores de Pedra Branca do Amapari devem funcionar  

perfeitamente articulados entre si, em regime de mútua colaboração.  

Art. 40. As Funções Gratificadas e os Cargos em Comissão são de livre nomeação e exoneração,  

sob critério do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e seus titulares serão nomeados  

através de Portaria, na forma do art.;~5, §3° do Regimento Interno do Poder Legislativo.  

Art. 41. Ficam permitidas as concessões de adicionais salariais decorrentes de Regimes Especiais  

de Trabalho, previstos nas Leis Municipais, para os servidores nomeados nos Cargos em  

Comissão de livre nomeação e exoneração.  

*  
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Art. 42. O expediente dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Pedra Branca do  

Amapari deverá ser fixado em 06 horas diárias ininterruptas ou em 08 (oito) horas diárias  

intervaladas.  

Art. 43. Nenhum documento original poderá ser retirado da Câmara sem autorização e/ou  

Permissão da Presidência da casa.  

Parágrafo único. Caso haja necessidade da retirada de documento original dos arquivos da  

câmara, a entrega ao responsável deverá ser feita sob cautela para posterior devolução,  

responsabilizando-se o recebedor pela perda, dano ou extravio.  

Art. 44. No período de recesso, o expediente poderá ser corrido, de seis horas diárias, o que será  

determinado por ato do Poder Legislativo.  

Art. 45. O Vereador indicará oficialmente ao Presidente da Câmara, um de seus assessores do  

Gabinete Parlamentar para assessorá-to no decorrer da Sessão, não podendo permanecer em  

tempo integral no recinto do Plenário.  

Art. 46. O orador inscrito para falar nas Sessões da Câmara, somente poderá se adentrar no  

recinto do Plenário se estiver convenientemente trajado, com traje social completo.  

Art. 47. Além dos Vereadores, Serventuários do Poder Legislativo, autoridades convidadas,  

Guardas Municipais e Policiais Militares de serviço; ninguém mais poderá adentrar-se no recinto  

do Plenário da Câmara, por ocasião. das Sessões; salvo mediante autorização do Presidente ou a  

requerimento verbal de qualquer Vereador.  

Art. 48. A Câmara padronizará a carteira de identificação de Vereador.  

Art. 49. O setor de administração da Câmara padronizará o uniforme e o crachá a ser usado pelos  

servidores da Poder Legislativo.  
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PALÁCIO AL TINO "IEIRA SOARES  
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SEÇÃO XI  

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS  

.50. O Presidente da Câmara Munic.:ipal fica autorizado a proceder no orçamento programa da  

Câmara do exercício financeiro do ano de 2017 os reajustamentos que se fizerem necessários em  

decorrência desta lei, respeitados os ,elementos e as funções.  

51. Fica o Poder Legislativo autorizado a fazer remanejamentos orçamentários e financeiros para  

funcionamento dos órgãos criados Ror esta Lei que serão especificados mediante Ato da Mesa  

Executiva.  

Art.52. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por dotações  

orçamentárias próprias a título dos duodécimos do Poder Legislativo do Município de Pedra  

Branca do Amapari.  

Art. 53. As Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal serão obrigatoriamente  

gravadas em OVO-registro de áudio e vídeo, que após codificado e rubricado pelo Técnico  

Legislativo será arquivado juntamente com a ata da sessão correspondente.  

Parágrafo único. Havendo impossibilidade de gravação em mídia eletrônica de áudio e vídeo,  

termo de ocorrência será lavrado ,e assinado pelo operador do equipamento, relatando os  

problemas ocorridos, que será arquivado juntamente com a ata da sessão correspondente.  

Art. 54. Esta Lei entrara em vigor nadata de sua publicação, a partir de 01.01.2017.  

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nO 0002/2015, de  

01.01.2015 e a Resolução nO 017/2015, de 23.12.2015.  

Município de Pedra Branca do Amapari (AP), 06 de dezembro de 2016.  

Vereador JOS~dO de Farias  
Presidente da CVMPBA  
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