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Cria a estrutura organizacional e reorganiza o
Quadro de Cargos da Câmara Municipal de Formosa.

Autoria: Mesa Diretora.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:

TÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO ORGANOGRAMA

Art. 1º A Câmara Municipal de Formosa tem a seguinte estrutura organizacional:

I – plenário (PLEN);

II – mesa diretora (MD);

III – comissões permanentes (CP);

IV – comissões temporárias (CT);

V – gabinete da presidência (GP);

VI – gabinetes dos vereadores (GV);

VII – controladoria interna (CI);

VIII – secretaria legislativa (SL);

IX – secretaria administrativa (SA); e

X - procuradoria jurídica (PJ).

Art. 2º O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído
pela reunião de vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecido no Regimento
Interno da Casa.

Art. 3º A Mesa Diretora é composta pelos seguintes membros:

I – presidente;

II – vice-presidente;

III – primeiro-secretário;

IV – segundo-secretário; e

V – terceiro-secretário.

Art. 4º As Comissões Permanentes são compostas por 3 (três) membros sendo um
deles o Presidente eleito entre seus membros.
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Art. 5º As Comissões Temporárias terão suas composições definidas pelas normas
descritas no Regimento Interno da Câmara.

Art. 6º Integram o gabinete da presidência (GP):

I – chefia de gabinete (CG):

a) assessoria parlamentar (AP); e

b) assessoria da presidência (APR).

Art. 7º Integram os gabinetes dos vereadores (GV):

I – chefia de gabinete (CG):

a) assessoria parlamentar (AP).

Art. 8º A composição da Controladoria Interna será definida em lei.

Art. 9º Integram a Secretaria Legislativa (SL):

I - departamento jurídico-legislativo (DPJL):

a) divisão de apoio legislativo (DAL);

II - departamento de informática (DPI):

a) divisão audiovisual (DAV); e

III - escola do legislativo (EL).

Art. 10. Integram a Secretaria Administrativa (SA):

I - departamento de compras (DPC):

a) comissão permanente de licitação (CPL);

b) pregoeiro (PREG);

c) divisão de compras (DC);

d) divisão de almoxarifado (DA);

II - departamento de comunicação e transparência institucional (DPCTI):

a) ouvidoria e serviço de informação ao cidadão (OUV/SIC);

b) assessoria de imprensa (AI);

c) divisão de transparência institucional (DTI);

d) divisão de cerimonial (DCE);

e) divisão de mídias sociais.

III - departamento de recursos humanos (DPRH):

a) divisão de copa e limpeza (DCL);

b) divisão de arquivo e patrimônio (DAP);
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c) divisão de recepção, protocolo, telefonia e vigilância (DRPTV); e

d) divisão de transporte (DT);

IV - departamento financeiro (DPF):

a) divisão de contabilidade (DCONT); e

b) divisão de tesouraria (DTES).

Art. 11. Integra a Procuradoria Jurídica:

I – divisão de gestão de contratos.

TÍTULO II
DO QUADRO DE CARGOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12. Para os efeitos desta Lei considera-se:
I - cargo público: o lugar instituído na organização do funcionalismo, com denominação

própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um
titular, na forma estabelecida em lei;

II - função: é a atribuição, ou o conjunto de atribuições, que a Administração confere a
cada categoria profissional, ou concede individualmente a determinados servidores para a
execução de serviços eventuais;

III - classe: é o agrupamento de cargos da mesma profissão com idênticas atribuições,
responsabilidades e vencimentos, constituindo os degraus de acesso na carreira;

IV - carreira: é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade,
escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que a
integram;

V - quadro: é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um
mesmo serviço, órgão ou Poder, podendo ser permanente ou provisório, mas sempre estanque,
não admitindo promoção ou acesso de um para outro;

VI - cargo de carreira: é o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus
titulares, até o da mais alta hierarquia profissional;

VII - cargo técnico: é o que exige conhecimentos profissionais especializados para o seu
desempenho, dada a natureza científica ou artística das funções que encerra;

VIII - cargo em comissão: é o que só admite provimento em caráter provisório,
destinando-se às funções de confiança da mais alta hierarquia de cada poder, sendo de instituição
permanente, mas de desempenho precário, não adquirindo quem as exerce direito à continuidade
na função;

IX - lotação: é o número de servidores que devem ter exercício em cada repartição ou
serviço, podendo ser:
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a) numérica ou básica que corresponde aos cargos e funções e atribuídas às várias
unidades administrativas;

b) nominal ou supletiva que importa na distribuição nominal dos servidores para cada
repartição, com o fito de preencher vagas do quadro numérico.

§ 1º Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo, sendo que as funções
do cargo são definitivas e as funções autônomas são provisórias, dada a transitoriedade do serviço
a que visam atender.

§ 2º Pelo exercício de função autônoma terá o servidor direito a percepção de
gratificação específica.

§ 3º É amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato do
Chefe do Poder Legislativo, no âmbito de sua competência e no interesse do serviço, dentro do
quadro a que pertence, dando-se através de lotação e relotação.

X - nível: corresponde aos graus de instrução formal exigidos para o desempenho das
funções inerentes aos cargos, sendo considerados 3 (três) níveis na organização das categorias
funcionais:

a) fundamental;
b) médio; e
c) superior;
XI - referência: posição do servidor na escala de vencimento do cargo, identificada

pelas letras A, B, C, D e E, estabelecida pelo interstício de 2 (dois) anos, correspondente ao tempo
de efetivo exercício, denominada progressão horizontal, no percentual de 2% (dois por cento);

XII - padrão: posição do servidor na escala de vencimento do cargo, identificada pelos
algarismos arábicos 1, 2, 3 e 4 estabelecido pelo interstício de 10 (dez) anos, correspondente ao
tempo de efetivo exercício, denominado progressão vertical, no percentual de 10% (dez por
cento).

Art. 13. São partes integrantes desta lei:
I - Anexo I: Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;
II - Anexo II: Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;
III - Anexo III: Cargos de Provimento Efetivo: Atribuições típicas e pré-requisitos;
IV - Anexo IV: Cargos de Provimento em Comissão: Atribuições típicas e pré-requisitos;
V - Anexo V: Tabelas de Vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo;
VI - Anexo VI: Tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão;
VII - Anexo VII: Quadro das Funções Gratificadas (FG);
VIII - Anexo VIII: Tabela das Gratificações pela Prestação de Serviços nas Audiências,
Sessões, ou Eventos (GPSASE); e
IX - Anexo IX: Organograma da Câmara Municipal de Formosa.

CAPÍTULO II
DO QUADRO PERMANENTE

Art. 14. Fica criado o Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Formosa,
constituído pelos cargos de provimento efetivo e em comissão, necessários à realização das
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funções, atividades e tarefas atribuídas de forma permanente, nos termos dos anexos que
acompanham e integram esta lei.

Art. 15. O Regime Jurídico Único dos servidores da Câmara Municipal de Formosa é o
estatutário, ficando submetidos ao disposto na legislação pertinente, especialmente ao Estatuto
dos Funcionários Públicos do Município de Formosa e à Constituição da República Federativa do
Brasil, quando este a contrariar.

Art. 16. Os cargos permanentes ficam classificados conforme as atividades
operacionais, administrativas e técnicas, de acordo com a natureza e o grau de complexidade e de
responsabilidade das tarefas a serem desenvolvidas constantes do anexo III desta Lei, dispostos
em categorias a seguir denominadas:

I - analista legislativo;
II - assistente legislativo; e
III - agente legislativo.
Art. 17. Os cargos permanentes foram avaliados e classificados com base nos níveis de

escolaridade, de responsabilidade, de complexidade e de risco exigidos para o exercício de cada
cargo.

§ 1º O ingresso no Quadro de Cargos Permanentes de Provimento Efetivo dar-se-á
mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos.

§ 2º A descrição sumária das atribuições dos cargos e os pré-requisitos legais para o
seu provimento são aqueles constantes no anexo III da presente lei.

Art. 18. É competência exclusiva do Presidente da Câmara o provimento dos cargos em
comissão e dos cargos permanentes.

Art. 19. A investidura em cargo permanente depende de prévia habilitação em
concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Art. 20. Os cargos de provimento em comissão consistem em cargos de direção, chefia
e assessoramento, de nível superior e médio, e correspondem aos níveis hierárquicos previstos na
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Formosa e ao disposto nesta lei, cujo
quantitativo, atribuições típicas e pré-requisitos para provimento constam dos anexos II e IV desta
lei.

Art. 21. São de livre escolha da Mesa Diretora da Câmara os ocupantes dos cargos em
comissão, exceto o chefe de gabinete e o assessor parlamentar que são indicados por cada
vereador.

CAPÍTULO II
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 22. A jornada de trabalho dos servidores da Câmara Municipal de Formosa é de 40
(quarenta) horas semanais, ressalvados os casos estabelecidos em legislação específica.

Parágrafo único. A critério do Presidente da Câmara, poderá ser instituído um
“turnão” de 6 (seis) horas corridas, diárias, neste caso o servidor passará a ter uma jornada de
trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

CAPÍTULO III
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DOS VENCIMENTOS

Art. 23. Lei de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Formosa fixará os
vencimentos dos cargos de provimento efetivo e em comissão do Quadro Permanente de que
trata esta lei.

Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores serão atualizados monetariamente,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, no mês de janeiro de cada ano, incidindo
sobre eles o percentual acumulado no ano imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG)

Art. 24. Ficam criadas as Funções Gratificadas (FG) de:
I - Secretário Legislativo (FG-1);
II - Secretário Administrativo (FG-1);
III - Chefe do Departamento Jurídico-Legislativo (FG-2);
IV - Chefe do Departamento de Informática (FG-2);
V - Chefe do Departamento de Comunicação e Transparência Institucional (FG-2); e
VI - Chefe do Departamento Financeiro (FG-2).
§1º A Função Gratificada (FG) será percebida pelo servidor cumulativamente com a

respectiva remuneração.
§2º Não perderá o encargo gratificado o servidor que se ausentar em virtude de férias,

luto, casamento e licença para tratamento de saúde.
§3º Só haverá substituição por impedimento legal e temporário do servidor designado

para a Função Gratificada.
§4º O substituto perceberá, durante o tempo de substituição, além do vencimento, ou

remuneração do cargo de que for titular efetivo, a diferença necessária para completar o
vencimento do substituído.

§5º A destituição do servidor da função gratificada dar-se-á na forma prevista no art.
109 da Lei Ordinária nº 143, de 1991 - Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de
Formosa.

§6º Compete ao Chefe do Departamento de Recursos Humanos:
I - recebimento da documentação dos servidores interessados nas Funções

Gratificadas (FG);
II - conferência dos títulos apresentados pelos servidores;
III - se houver duas, ou mais solicitações para a mesma função gratificada (FG), serão

adotados como critérios de desempate:
a) a titularidade que mais se assemelhe com as atribuições da função gratificada (FG);
b) tempo de experiência no exercício da função gratificada; e
c) persistindo o empate, a critério do presidente da Câmara.
§7º Ao Presidente compete designar os servidores para o desempenho das funções

gratificadas.
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§8º Os valores das funções gratificadas serão atualizados monetariamente, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, no mês de janeiro de cada ano, incidindo sobre eles o
percentual acumulado no ano imediatamente anterior.

CAPÍTULO V

DAS GRATIFICAÇÕES

Seção I

Gratificação pela Prestação de Serviços nas Audiências, Sessões, ou Eventos (GPSASE)

Art. 25. Fica criada a Gratificação pela Prestação de Serviços nas Audiências, Sessões,
ou Eventos (GPSASE) a ser concedida aos servidores efetivos, quando esses eventos forem
realizados fora do horário normal de trabalho.

§1º A GPSASE será concedida no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento básico do servidor efetivo.

§2º O quantitativo e os valores da GPSASEC são os descritos no anexo VIII desta lei.

§3º Ao presidente da Câmara compete a designação dos servidores para exercício
das atribuições nos quantitativos previstos no anexo VIII.

§4º O percebimento da GPSASE veda o pagamento de gratificação por serviço
extraordinário descrito no art. 150, da lei nº 143, de 1991 – Regime Jurídico Único dos Servidores
do Município de Formosa.

Seção II

Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS)

Art. 27. Ao servidor será concedido por quinquênio de efetivo serviço público,
gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento do seu cargo de
provimento efetivo, vedada a acumulação ou o computo de acréscimos pecuniários para fins de
concessão de acréscimos ulteriores.

§ 1º O funcionário fará jus à percepção da gratificação adicional a partir do dia em
que completar cada quinquênio.

§2º A gratificação adicional será sempre atualizada, acompanhando,
automaticamente, as modificações do vencimento ou da remuneração do funcionário.

§3º A apuração do quinquênio será feita em dias e o total convertido em anos,
considerado este sempre com 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§4º Quando da passagem do funcionário à inatividade, a incorporação da
gratificação adicional será integral. Se decretada a aposentadoria com proventos correspondentes
à totalidade do vencimento ou da remuneração e proporcional ao tempo de serviço, na hipótese
de assim ser a mesma concedida.
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§5º Para fins deste artigo considera-se também como vencimento o valor
complementar para assegurar o padrão do salário mínimo, pago ao servidor a título de
complementação de vencimento.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. O substituto do assistente legislativo perceberá, durante o tempo de
substituição, além do vencimento, ou remuneração do cargo de agente legislativo, a diferença
necessária para completar o vencimento do substituído.

Parágrafo único. Compete ao Presidente a designação do servidor substituto.

Art. 29. Ao servidor efetivo designado para representar a Câmara nos Conselhos
Municipais será concedida gratificação no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, nos meses em que
efetivamente comparecer às reuniões.

Art. 30. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta da dotação
orçamentária própria do Poder Legislativo Municipal:

02 – Câmara Municipal de Formosa

3.1.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais

3.1.90.11.00 – Venc. e Vantag. Fixas-Pessoal Civil.

Art. 31. Ficam revogas as Leis Ordinárias: nº 62, de 29 de setembro de 2006; nº 475,
de 16 de agosto de 2011; nº 468, de 29 de julho de 2011; nº 537, de 23 de dezembro de 2011; nº 2,
de 16 de janeiro de 2013; nº 3, de 16 de janeiro de 2013; nº 131, de 22 de janeiro de 2014; nº 221,
de 06 de fevereiro de 2015; nº 222, de 06 de fevereiro de 2015; Lei Ordinária nº 318, de 05 de
janeiro de 2016; nº 377, de 06 de janeiro de 2017; nº 470, de 09 de abril de 2018; e nº 515, de 18
de fevereiro de 2019.

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Formosa, 5 de janeiro de 2021.

┌ ┌ ┌

Presidente Vice-Presidente Primeiro-Secretário
┌ ┌

Segundo-Secretário Terceiro-Secretário
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JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa criar a estrutura organizacional (organograma) da Câmara
Municipal de Formosa e a partir dela reorganizar o Quadro de Cargos deste órgão.

Além de uma necessidade, essa estruturação objetiva atender a Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que determina:

“Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no
mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional...”

Esclarecemos que a Lei Ordinária nº 468, de 29 de julho de 2011, que “Reorganiza e
cria cargos no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal e dá outras providências”, normativa
vigente, sofreu diversas alterações ao longo dos anos e mesmo com o trabalho de compilação da
norma, não foi possível corrigir inúmeras falhas. Assim é imprescindível que essa lei seja revogada
e criada nova estrutura conforme a proposta ora apresentada.

Além disso, o Ministério Público do Estado de Goiás apontou irregularidades na
disciplina remuneratória da Câmara Municipal de Formosa, em especial no que tange as
gratificações concedidas aos servidores, as quais serão devidamente sanadas com a aprovação
deste projeto.

Por fim, a regularização evitará a paralisação de serviços essenciais da Câmara
Municipal de Formosa, pois diante dos cortes das gratificações, os servidores não poderão
continuar desempenhando atribuições estranhas ao cargo ocupado. Nesse sentido registramos o
disposto na Lei Ordinária nº 468, de 2 de maio de 1991, Estatuto do Servidor Público de Formosa:

Art. “É vedado conceder, ao funcionário, atribuições diferentes das de seu cargo, bem
como é proibida a prestação de serviços gratuitos”.

Ante o exposto pedimos aos pares que aprovem, em caráter de urgência, o presente
Projeto de Lei.

http://www.formosa.go.leg.br
mailto:presidencia@camaraformosa.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROJETO DE LEI Nº 3/21 MD, DE 4 DE FEVEIRO DE 2021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO
www.formosa.go.leg.br presidencia@camaraformosa.go.gov.br [10]

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

NÍVEL CATEGORIA FUNCIONAL CARGO QUANTITATIVO

Superior Analista Legislativo Assistente Jurídico 01

Médio Assistente Legislativo Assistente Administrativo 03

Fundamental Agente Legislativo Auxiliar Administrativo 14

TOTAL 18
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ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NÍVEL CARGO QUANTITATIVO

Superior Procurador Jurídico 01

Médio

Assessor de Imprensa 01

Chefe da Ouvidoria 01

Chefe do Controle Interno 01

Chefe do Departamento de Compras 01

Chefe do Departamento de Recursos Humanos 01

Médio

Assessor da Presidência 01

Assessor Parlamentar 19

Chefe de Gabinete 19

Secretário da Mesa Diretora 02

Fundamental Motorista 01

TOTAL 48
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ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS E PRÉ-REQUISITOS

NÍVEL CATEGORIA FUNCIONAL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Superior Analista Legislativo Assistente
Jurídico

- Formação Superior em Direito e
devidamente inscrito na OAB;
- Conhecimento das funções da
Câmara Municipal;
- Ser aprovado em concurso público.

Descrição Sumária das Atividades:

- Assessorar no desenvolvimento e no andamento dos trabalhos parlamentares e legislativos
relacionados com as reuniões das Comissões Técnicas e com as sessões do Plenário;
- Assessorar a mesa na direção das reuniões das Comissões Técnicas e na direção dos trabalhos do
Plenário;
- Assessorar as ações de apoio técnico e operacional para o funcionamento das atividades
parlamentares, em especial, para o completo desenvolvimento do processo legislativo;
- Prestar a assessoria jurídica de que a Câmara necessitar no âmbito interno;
- Acompanhar todas as sessões da Câmara;
- Realizar outras atividades correlatas.

NÍVEL CATEGORIA FUNCIONAL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Assistente Legislativo Assistente
Administrativo

- Formação de nível médio e noções
de informática;
- Conhecimento das funções da
Câmara Municipal;
- Ser aprovado em concurso
público.

Descrição Sumária das Atividades:

- Realizar tarefas administrativas auxiliares, sob a supervisão da chefia imediata, inclusive
relacionadas com os trabalhos parlamentares e legislativos;
- Classificar, registrar e arquivar documentos e outros papéis, providenciando os livros e as pastas
necessárias;
- Operar equipamentos de reprodução e transmissão de documentos em geral;
- Executar tarefas administrativas auxiliares nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e finanças,
pessoal, material e patrimônio, organização e método, coleta, classificação e registro de dados,
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compreendendo também a recepção e transmissão de mensagens e correspondências;
- Digitar todos os trabalhos recomendados, inclusive relacionadas com os trabalhos parlamentares
e legislativos;
- Executar tarefas diversas relacionadas com o serviço de utilização, guarda e conservação do
acervo bibliográfico da Câmara Municipal, com noções de biblioteconomia, arquivo e
administração;
- Executar serviços envolvendo atividades de atendimento ao público em geral;
- Prestar outros serviços afins para atender às necessidades administrativas.

NÍVEL CATEGORIA FUNCIONAL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Fundamental Agente Legislativo Auxiliar
Administrativo

- Formação de nível básico;
- Conhecimento das funções da
Câmara Municipal;
- Ser aprovado em concurso
público.

Descrição Sumária das Atividades:

- Executar serviços gerais envolvendo atividades de portaria, vigilância, copa e cozinha,
deslocamento de móveis e equipamentos;
- Atividades envolvendo serviços externos como entrega de documentos, cópias reprográficas e
outros serviços afins para atender às necessidades administrativas;
- Executar serviços envolvendo atividades de atendimento ao público em geral;
- Prestar outros serviços afins para atender às necessidades administrativas.
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ANEXO IV
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS E PRÉ-REQUISITOS

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Superior Procurador Jurídico - Curso Superior completo em
Direito;
- Inscrição junto a OAB/GO;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade da Câmara Municipal,
judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os
interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração;
- Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da Câmara,
tomando as providências necessárias para bem curar os interesses da
Administração;
- Postular em juízo em nome da Câmara Municipal, com a propositura de ações e
apresentação de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar
audiências trabalhistas, cíveis e criminais, em todas as instâncias e em todas as
esferas, onde a Câmara Municipal for ré, autora, assistente, opoente ou interessada
de qualquer outra forma;
- Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, quando
necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes;
- Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de
Contas, Ministério Público e Secretarias de Estado quando haja interesse da Câmara
Municipal;
- Analisar os contratos firmados pela Câmara, avaliando os riscos neles envolvidos,
com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas
travadas entre o ente público e terceiros;
- Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de
manter as atividades da Câmara Municipal afinadas com os princípios que regem a
Administração Pública: princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade;
da moralidade e da eficiência;
- Acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos licitatórios;
elaborar modelos de contratos administrativos;
- Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando relacionados
com a possibilidade de contratação direta; contratos administrativos em
andamento; requerimentos de servidores;
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- Elaborar os pareceres solicitados pelas Comissões Permanentes da Câmara;
- Redigir correspondências e atos normativos que envolvam aspectos jurídicos
relevantes.

Nivel CARGO PRÉ-REQUISITOS

Superior Secretário
Administrativo

- Formação de nível superior;
- Conhecimento em administração.
- Ser designado pelo Presidente.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Assessor de Imprensa - Formação de nível
médio;
- Excelente redação em
português;
- Boa rede de contatos na
mídia;
- Domínio de editor de
texto, planilhas
eletrônicas e navegadores
de internet;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Atender consultas da imprensa;
- Intermediar os contatos da imprensa com as diversas unidades da Câmara
Municipal de Formosa;
- Divulgar notas à imprensa;
- Elaborar resenha de imprensa municipal das principais matérias veiculadas na
mídia;
- Coordenar a cobertura de imprensa em eventos promovidos pela Câmara
Municipal de Formosa.

http://www.formosa.go.leg.br
mailto:presidencia@camaraformosa.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROJETO DE LEI Nº 3/21 MD, DE 4 DE FEVEIRO DE 2021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO
www.formosa.go.leg.br presidencia@camaraformosa.go.gov.br [16]

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Chefe da Ouvidoria - Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Receber, analisar e encaminhar aos órgãos competentes às manifestações da
sociedade que lhe forem dirigidas, em especial as recebidas pela plataforma “Radar
Cidadão” e pelo Sistema de Ouvidoria do Portal da Câmara;
- Dar prosseguimento às manifestações recebidas;
- Informar o cidadão ou entidade qual o órgão a que deverá dirigir-se, quando
manifestações não forem de competência da Ouvidoria Legislativa Municipal;
- Organizar os mecanismos e canais de acesso dos interessados à Ouvidoria;
- Facilitar o amplo acesso do usuário aos serviços da Ouvidoria, simplificando seus
procedimentos e orientando os cidadãos sobre os meios de formalização das
mensagens a serem encaminhadas à Ouvidoria Legislativa Municipal;
- Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas para sanar as violações, as
ilegalidades e os abusos constatados;
- Auxiliar a Mesa Diretora na tomada de medidas necessárias à regularidade dos
trabalhos legislativos e administrativos;
- Acompanhar as manifestações encaminhadas pela sociedade civil à Câmara
Municipal;
- Conhecer as opiniões e necessidades da sociedade para sugerir à Câmara Municipal
as mudanças por ela aspiradas;
- Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal, dando conhecimento
aos cidadãos dos canais de comunicação e dos mecanismos de participação
disponíveis.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Chefe do Controle Interno - Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- O acompanhamento da execução do orçamento da Câmara Municipal e dos
contratos e atos jurídicos análogos;
- A verificação da regularidade e contabilização dos atos que resultem na

http://www.formosa.go.leg.br
mailto:presidencia@camaraformosa.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROJETO DE LEI Nº 3/21 MD, DE 4 DE FEVEIRO DE 2021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO
www.formosa.go.leg.br presidencia@camaraformosa.go.gov.br [17]

arrecadação de receitas e na realização de despesas;
- A verificação da regularidade e contabilização de outros atos dos quais resultem
nascimento ou extinção de direitos e obrigações;
- A verificação e registro da fidelidade dos agentes da administração e de
responsáveis por bens e valores públicos;
- Zelar pela qualidade e pela autonomia do sistema de controle interno;
- Emitir, periodicamente, relatório baseado nas informações prestadas pelos Órgãos
de Apoio Técnico e Administrativo;
- Cientificar o Presidente da Câmara Municipal, em caso de ilegalidade ou
irregularidade constatadas, propondo medidas corretivas;
- Exercer o controle das operações de crédito, pagamentos e afins da Câmara
Municipal;
- Exercer os controles internos em toda a Câmara Municipal, principalmente em
relação:
a) ao controle da aquisição e consumo de combustíveis e lubrificantes;
b) ao controle dos bens patrimoniais em nome da Câmara Municipal;
c) ao controle dos atos de concessões de aposentadorias e pensões aos servidores
da Câmara e seus dependentes;
d) ao controle das obras, serviços e compras de materiais diversos, veículos,
máquinas e equipamentos pelo Poder Legislativo Municipal;
e) ao controle da concessão de diárias;
f) cumprimento da legislação federal, estadual e municipal que regem a
administração pública municipal, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei de
Responsabilidade Fiscal;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Exercer outras atividades inerentes à sua finalidade.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Chefe do Departamento
de Compras

- Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Dirigir, orientar e fiscalizar o departamento;
- Examinar, conferir e receber o material adquirido de acordo com as Notas de
Empenho;
- Manter contatos com fornecedores, dando uma maior rapidez no andamento do
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processo;
- Incrementar o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, através de
pesquisa e análise de mercado;
- Conferir os documentos de entrada de material, e liberar as Notas Fiscais para
pagamento;
- Atender às requisições de materiais dos Gabinetes e Seções da Câmara Municipal;
- Controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais sob sua guarda;
- Realizar o balanço mensal fornecendo dados para a contabilidade;
- Organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento adequado, e a
segurança dos materiais em estoque;
- Fazer ocorrência de mercadorias entregues em desacordo com o empenho;
- Realizar o inventário anual;
- Executar outras atividades inerentes à sua área de competência.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS
Médio Chefe do Departamento

de Recursos Humanos
- Formação de nível médio;
- Experiência em Departamento
Pessoal (conhecimento de
legislação);
- Ser nomeado pelo Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:
- Dar suporte às atividades contábeis relacionadas aos recursos humanos;
- Monitorar os prontuários dos funcionários;
- Administrar benefícios;
- Confeccionar e conferir a folha de pagamento;
- Levantar as necessidades de treinamento;
- Preparar relatórios e planilhas;
- Fornecer certidões em assuntos relacionados a servidores, ou parlamentares;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Assessor da Presidência - Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da Câmara Municipal,
coordenando e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que
estiverem sob sua responsabilidade, desde que indicadas pelo Presidente;
- Dirigir e fiscalizar os serviços administrativos que estiverem sob sua
responsabilidade;
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos
trabalhos da Presidência;
- Confeccionar a lista de homenageados (Títulos e Comendas) e colher as assinaturas
dos Assessores;
- Elaborar o Despacho das proposições às Comissões;
- Imprimir os Certificados de Moções;
- Controlar o arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de
correspondências da Presidência.
- Redigir correspondências e atos normativos da Presidência, sob a supervisão do
Procurador Jurídico, e encaminhá-los para publicação.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Assessor Parlamentar - Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Assessorar diretamente o Parlamentar;
- Exercer atividades de atendimento ao público, anotação de recados, compromisso,
além de cuidar de toda a agenda do Gabinete Parlamentar;
- Arquivar documentos e outros papéis;
- Auxiliar o Chefe de Gabinete, quando se fizer necessário;
- Digitar documentos quando solicitado pela Chefia;
- Verificar informações de expediente interno;
- Outras atividades correlatas.
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NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Chefe de Gabinete - Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Assessorar diretamente o Parlamentar;
- Supervisionar as atividades do Gabinete Parlamentar;
- Controlar arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de
correspondências do Gabinete;
- Executar serviços auxiliares, especialmente na expedição de correspondências do
Parlamentar;
- Outras atividades correlatas;
- Operar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL, lançando proposições e
enviando-as à Primeira-Secretaria.

NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Médio Secretário da Mesa
Diretora

- Formação de nível
médio;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares da Mesa Diretora, coordenando
e supervisionando as atividades de apoio desenvolvidas e que estiverem sob sua
responsabilidade;
- Assessorar a Mesa Diretora durante às Sessões ordinárias, extraordinárias e
solenes da Câmara Municipal de Formosa;
- Dirigir e fiscalizar os serviços administrativos que estiverem sob sua
responsabilidade;
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos
trabalhos da Mesa Diretora;
- Controlar o arquivo de cópias de documentos oficiais, de peças legislativas e de
correspondências da Mesa Diretora;
- Auxiliar o Primeiro-Secretário na redação das atas das Sessões e Audiências
Públicas.
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NÍVEL CARGO PRÉ-REQUISITOS

Fundamental Motorista - Formação de nível
fundamental e habilitação
específica;
- Ser nomeado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:

- Condução do veículo oficial da Câmara em viagens a Brasília e Goiânia;
- Acompanhamento das revisões e trocas de peças do carro oficial da Câmara.
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ANEXO V
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

TABELA I
CATEGORIA FUNCIONAL: ANALISTA LEGISLATIVO

CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO

ANALISTA LEGISLATIVO – ASSISTENTE JURÍDICO
REFERÊNCIA

PADRÃO A B C D E
1 6.726,92 6.861,46 6.996,00 7.130,54 7.265,07
2 7.991,57 8.151,40 8.311,23 8.471,06 8.630,90
3 9.493,99 9.683,87 9.873,75 10.063,63 10.253,51
4 11.278,86 11.504,44 11.730,01 11.955,59 12.181,17

TABELA II
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE LEGISLATIVO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE LEGISLATIVO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA

PADRÃO A B C D E
1 2.337,77 2.384,53 2.431,28 2.478,04 2.524,79
2 2.777,27 2.832,82 2.888,36 2.943,91 2.999,45
3 3.299,40 3.365,39 3.431,38 3.497,36 3.563,35
4 3.919,68 3.998,07 4.076,47 4.154,86 4.233,25

TABELA III
CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE LEGISLATIVO

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AGENTE LEGISLATIVO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REFERÊNCIA

PADRÃO A B C D E
1 1.627,16 1.659,70 1.692,25 1.724,79 1.757,33
2 1.933,06 1.971,72 2.010,38 2.049,04 2.087,70
3 2.296,47 2.342,40 2.388,33 2.434,26 2.480,19
4 2.728,21 2.782,77 2.837,33 2.891,90 2.946,46

* Progressão horizontal: 2% (dois por cento)
* Progressão vertical: 10% (dez por cento)
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ANEXO VI
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO QUANTITATIVO VALOR
Assessor de Imprensa 01 2.347,12
Chefe da Ouvidoria 01 2.330,67

Chefe do Controle Interno 01 2.347,12
Chefe do Departamento de Compras 01 2.347,12

Chefe do Departamento de Recursos Humanos 01 2.347,12
Secretário Administrativo 01 3.300,00

Procurador Jurídico 01 7.104,64
Assessor da Presidência 01 2.330,67
Assessor Parlamentar 19 1.466,95
Chefe de Gabinete 19 2.347,12

Secretário da Mesa Diretora 02 2.142,42
Motorista 01 2.285,99
TOTAL 49 101.350,20
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ANEXO VII
FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG)

TABELA I
FUNÇÃO GRATIFICADA: SECRETÁRIO LEGISLATIVO

QUANTITATIVO DENOMINAÇÃO PRÉ-REQUISITOS SÍMBOLO VALOR

01 Secretário Legislativo - Formação de nível superior;
- Conhecimento das funções da
Câmara e do Processo Legislativo
Municipal;
- Certificação dos Produtos
ofertados pelo Interlegis;
- Domínio das ferramentas
Tecnológicas: Sistema de Apoio ao
Processo Legislativo (SAPL);
Processos Legislativo e
Administrativo Eletrônico;
- Ser designado pelo Presidente.

FG-1 3.300,00

Descrição Sumária das Atribuições:
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento do Processo Legislativo;

- Avaliar os resultados obtidos e elaborar estratégias para otimizar as rotinas do Processo Legislativo;

- Definir estratégias para otimizar o desempenho das Comissões Permanentes e dos Parlamentares;

- Administrar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo – SAPL e manter intercâmbio com o
Programa Interlegis de Tecnologia;

- Administrar o Processo Legislativo Eletrônico e manter intercâmbio com o Serpro;

- Articular e compilar as normas jurídicas do Município no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo –
SAPL;

- Coordenar a equipe responsável pela digitação do acervo legal do Município;

- Encaminhar as proposições aprovadas ao Prefeito Municipal e aos demais destinatários;

- Controlar o arquivo de cópias dos documentos oficiais da Secretaria Legislativa;

- Controlar o arquivo das Atas Eletrônicas das Sessões e Audiências Públicas.

http://www.formosa.go.leg.br
mailto:presidencia@camaraformosa.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROJETO DE LEI Nº 3/21 MD, DE 4 DE FEVEIRO DE 2021

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO
www.formosa.go.leg.br presidencia@camaraformosa.go.gov.br [25]

TABELA II
FUNÇÃO GRATIFICADA: CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO-LEGISLATIVO

QUANTITATIVO DENOMINAÇÃO PRÉ-REQUISITOS SÍMBOLO VALOR

01 Chefe do
Departamento

Jurídico-Legislativo

- Formação de nível superior
correlata com a função;
- Conhecimento das funções da
Câmara;
- Ser designado pelo
Presidente.

FG-2 1.500,00

Descrição Sumária das Atribuições:
- planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos trabalhos das
Comissões;

- planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento dos trabalhos da
Divisão de Apoio Legislativo, em especial: 1 - controlar o acervo de documentos e matérias
relativas ao Processo Legislativo; 2 - confeccionar as convocações das Sessões Extraordinárias; 3
- confeccionar as pautas das Sessões; 4 - confeccionar os autógrafos dos Projetos de Lei; 5 -
controlar a numeração das proposições; 6 - elaborar os Decretos Legislativos de Títulos e
Comendas; Leis Promulgadas pelo Presidente e Resoluções e enviá-los ao Presidente e à
Secretaria Legislativa; 7 - enviar autógrafos, indicações, requerimentos, emendas, vetos,
moções e outros documentos à Secretaria Legislativa; 8 - controlar o status de tramitações das
matérias legislativas; 9 - receber as proposições protocoladas no SAPL; 10 - lançar conteúdos e
manter atualizados os seguintes módulos do SAPL: a) Protocolo Geral; b) Recebimento de
Proposições; c) Pauta da Sessão; d) Matérias Legislativas; e) Tramitação em lote; f) Acessório
em lote; g) Sessão Plenária, no menu de opções: Expedientes, Matérias do Expediente, Ordem
do Dia e Anexos; 11 - realizar a tramitação completa de todas as matérias legislativas; 12 -
treinar os usuários do SAPL; e 13 - outras atribuições em virtude das atualizações do SAPL e
demandas que surgirem.

TABELA III
FUNÇÃO GRATIFICADA: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

QUANTITATIVO FUNÇÃO
GRATIFICADA

PRÉ-REQUISITOS SÍMBOLO VALOR

01 Chefe do
Departamento de

Informática

- Formação de nível superior
correlata com a função;
- Ser designado pelo Presidente.

FG-2 2.200,00

Descrição Sumária das Atribuições:
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o setor de informática da Câmara;
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- Instalar e configurar softwares em computadores, em especial os relativos ao Processo
Legislativo Eletrônico;

- Montagem e instalação de computadores;

- Instalação e configuração de redes;

- Instalação e configuração de impressoras;

- Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software
básico, aplicativos, serviços de informática e de redes em geral;

- Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos usuários,
buscando solução para os mesmos;

- Formatação e instalação de sistema operacional (Windows, Linux, etc);

- Transmitir vídeos, disponibilizados por empresa terceirizada, das sessões ordinárias, sessões
extraordinárias, sessões solenes, audiências públicas e demais eventos da Câmara Municipal de
Formosa realizadas dentro das dependências da sede;

- Administrar canal oficial do YouTube da Câmara Municipal de Formosa;

- Informar ao Presidente sobre problemas técnicos que impeçam a transmissão da TV Câmara;

- Planejar, coordenar, orientar e controlar o Setor Audiovisual da Câmara;

- Executar montagem e instalações de equipamentos de som elétrico e eletrônico;

- Gravar o áudio e vídeo das Sessões, Audiências Públicas e demais eventos realizados pela
Câmara, desde que sejam no Plenário.

- Controlar recursos audiovisuais no Plenário (Som, Telão, TV, microfones e outros).

TABELA IV
FUNÇÃO GRATIFICADA: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E

TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL

QUANTITATIVO DENOMINAÇÃO PRÉ-REQUISITOS SÍMBOLO VALOR

01 Chefe do
Departamento de
Comunicação e
Transparência
Institucional

- Formação de nível superior;
- Conhecimento dos Sistemas
que servem como base do
Portal da Transparência;
- Conhecimento da Lei de
Acesso à Informação (LAI);
- Conhecimento do Passaporte
do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás
– TCM-GO;

FG-2 3.300,00
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- Ser designado pelo
Presidente.

Descrição Sumária das Atribuições:
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o setor de comunicação e transparência da Câmara;

- Administrar e manter conteúdo atualizado no portal da Câmara e na plataforma E-
Democracia;

- Publicar notícias em geral no portal da Câmara e nas mídias sociais, mantendo conteúdo
devidamente atualizado;

- Elaborar o Boletim Informativo e publicá-lo no portal da Casa, bem como nas mídias sociais;

- Publicar os documentos repassados pelo Presidente, Secretário Legislativo, Secretário
Administrativo, Chefe do Departamento Financeiro e pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação;

- Criação de material visual para o portal institucional, blog, redes sociais, convites e informes;

- Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que
ampliem a Transparência da Câmara Municipal;

- Administrar e inserir conteúdos nos módulos do Sistema base do Portal da Transparência;

- Envio de documentos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM-GO;

- Outras atividades relacionadas à Transparência Institucional.

TABELA V
FUNÇÃO GRATIFICADA: CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

QUANTITATIVO DENOMINAÇÃO PRÉ-REQUISITOS SÍMBOLO VALOR
01 Chefe do

Departamento
Financeiro

- Formação de nível superior
correlata com a função;
- Experiência na área;
- Ser designado pelo
Presidente.

FG-2 3.300,00

Descrição Sumária das Atribuições:
- Planejar, coordenar, orientar e controlar o desenvolvimento e o andamento de todos
assuntos financeiros, em especial os de tesouraria;

- Receber, guardar e pagar valores em moeda corrente;

- Efetuar, nos prazos legais, os recebimentos e pagamentos devidos;
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- Prestar contas;

- Efetuar selagem e autenticação mecânica;

- Elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas;

- Conferir e rubricar livros;

- Informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da Tesouraria;

- Confeccionar as portarias relativas às diárias;

- Assinar documentos relativos ao movimento de valores;

- Preencher cheques bancários;

- Executar tarefas afins.
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ANEXO VIII
GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AUDIÊNCIAS, SESSÕES, OU EVENTOS (GPSASE)

TABELA I
GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS AUDIÊNCIAS E SESSÕES (GPSASE-1)

QUANTITATIVO CARGO ATRIBUIÇÕES VALOR

5

Agente Legislativo Serviços da Secretaria de Apoio Legislativo:
inserção de conteúdos nos módulos do
SAPL; e pesquisa de proposições.

591,52

Agente Legislativo Serviços de copeira no Plenário. 591,52

Agente Legislativo Atendimento ao público na Recepção. 591,52

Agente Legislativo Segurança na Recepção. 591,52

Agente Legislativo Segurança no Plenário. 591,52

TABELA II
GRATIFICAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS (GPASASE-2)

QUANTITATIVO CARGO ATRIBUIÇÕES VALOR

1 Agente Legislativo

- Abertura e fechamento da Câmara;

- Controle do uso dos equipamentos do
Plenário.

591,52
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ANEXO IX - ORGANOGRAMA DA CÂMARA
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