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RESOLUÇAO N'001/200s

ALTERA A RESoLUÇÃo N" oo2/2003, euE
INSTITUIU O PLAI\O DE CARGOS E
slr,Ámos Do PoDER LEcIsLATIvo Do

pruxrcÍpro DE rprAú
pnovmÊncns.

E DÁ ourRAs

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipiaú, no uso de suas atribuições legais
e com base na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e promulga a seguinte RESOLUÇÃO:
ART. l" - O art.

RESOLUÇÃO N.002/2003 - que instituiu o plano de Cargos e
Salários do Poder Legislativo do Município de Ipiaú - pÍrssa a vigorar com a seguinte
4o da

redação:

- Compõem a estrutura básica dos Cargos de Provimento
Temporário, também chamados de Comissionados, com as respectivas
definições de Função de Assessoramento/Sistêmica e Finalística:
ART. 4'

0l - Diretor de Secretaria;

- Diretor Financeiro;
03- Chefe de Serviços de Gabinete;
02

- Chefe de Comunicação;
- Chefe de Serviços de Manutenção;
- Chefe de Serviços de Recçção e Telefonia;
- Chefe de Serviços de Transporte;
- Chefe de Serviços de Informática;
- Chefe de Serviços de Segurança - Diumo/1.{otumo
l0 - Chefe de Serviços Gerais;

04
05
06
07
08
09

I - Assessoria das Comissões;
l2 - Assessoria Parlamentar;
l3 - Assistente de Assessoria;
l4 - Assessoria Jurídica; .
l5 - Assessoria Contábil;
l6 - Diretor de Contabilidade.
I
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§ l' -

Todos os cargos comissionados são de liwe nomeação e
exoneração pelo Presidente da Câmara de Vereadores, não gerando
qualquer estabilidade funcional o exercício de um mesmo servidor por
mais de uma gestão ern função comissionada, salvo se ocupada por
servidor do quadro efetivo por mais de 05 (cinco) anos consecutivos, que
passará a ter estabilidade econômica, mas poderá reverter a função para a
qual foi concursado.

§ 2" -

o

Mandato do Presidente automaticamente ficam
exonerados os servidores por ele nomeados paÍa os Cargos ern Comissão
Terminado

constântes da presente Resolução.

§ 3" - Os Cargos de Provimento Temporiírio, criados nesta Resolução,
tem suas funções sisternática/finalística discriminadas da seguinte forma:
a) - Diretoria de Secretaria

- Assumir a direção geral da Secretaria Administrativa;
II - acompanhar o andamento das FPA's, despachando junto com o
I

Presidente e impulsionando o processo administrativo ern todas as suas
fases;
acompanhar a tramitação de matéria sujeita a discussão em
Plenário;
lV assistir os Vereadores no que diz respeito a todo processo
legislativo da Casa;
manter contato, quando solicitado pelos Vereadores, com o
outras Câmaras
Congresso Nacional, Assembléia Legislativa
Municipais, a título de colher informações para a melhoria do trabalho
legislativo e administrativo;
VI manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a
legislação federal e estadual de interesse do Município, para servir aos
Vereadores quando necessár-io;
VII - coordenar os trabalhos dos demais assessores e servidores;
VIII apresentar, juntamente com o Diretor Financeiro, prestação
mensal de contas da movimentação financeira desta Casa Legislativa;
IX - desempeúar outras atividades afins.

III -

-

V-

e

-

-

b) - Diretoria Financeira:
I

-

Elaboração da Planilha Administrativa Financeira

-

Administrativa;

II - realizar todos os pagamentos autorizados pela Presidência;
III - realizar cotação de preços para a compra e serviços;
IV - vistoriar toda documentação das empresas;
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organizar toda documentação necessiá.ria para apresentação, pela
contadoria, junto ao T.C.M.;
VI - acompanhar, diariamente, a movimentação financeira da conta
corrente da Câmara Municipal;
VII - desempeúar outras atividades afins.

V

-

c) - CheÍia de Gabinete:

I

-

Digitar o expediente da Secretaria, dos respectivos assessores e do

gabinete da Presid&rcia;
tr - responder por todo protocolo da Câmara;
III - responder pela correspondfucia da Câmara, conforme determinação
do Diretor de Secretaria e do Presidente;
fV manter atualizadas as pastas e liwos de documentos e oficios da
Câmara;
V - cumprir determinação da Presidência e assessorias da Casa;
VI manter arquivo dos recortes de jornais, que sejam de interesse do
Poder Legislativo; manter o arquivo das Leis, Decretos, Resolu@es,
fim de prestar
outras
Requerimentos, Indica$es, Moções

-

e

a

informações quando solicitadas;
VII Auxiliar os membros da Mesa Diretora nos trabalhos regulares
durante as sessões legislativas.
VItr
Secretariar as sessões plouirias ordinríLrias e extraordinrárias da
Câmara Municipal;
IX - Pesquisar na Intemet junto ao Dirírio OÍicial na página do Tribunal
de Contas notificações e processos do interesse da Câmara Municipal;
X - Desernpeúar outras atividades afins.

-

-

d) - Chefia de Comunicacão:

I

- Prestar assessoramento de comunicação social a Mesa Diretora da
Câmara, àrs Comissões e aos Vereadores;
II - elaborar boletins das sessões da Câmara, para divulgação na
imprensa falada, escrita e televisada;
III elaborar inforrnativos periódicos da Câmara" contendo os projetos,
requerimentos, indicações, resolu$es, moções, etc, dos Vereadores, das
Comissões e da Mesa Diretora;
fV assessorar a Mesa Diretora, as Comissões e os Vereadores nas
entrevistas, debates e em outros eventos de natureza jornalística;
V - desernpenhar outras atividades afins.

-

-
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e)

-

CheÍia de Manutencâo:

I-

Prestar integral apoio ao Administrador do Patrimônio Físico e

Manutenção da Casa Legislativa:
II - Prover a Câmara Municipal dos utensílios, materiais de consumo e o
mais necessário para bome regular funcionamento da Câmara

o

Municipal;
II - desempenhar outras atividades afins.

fl - CheÍia de Recepcão e Telefonia:
I

Recepcionar ao público e aos parlamentares em tumos altemados;
coordenar e controlar os serviços tele6nicos, dernandando as
atividades parlamentares da Câmara.
III - desempeúar outras atividades afins.

-

II -

s) - Cheíia de Transpoúe:

I

-

Desempenhar as funções relacionadas aos serviços de transporte da
Câmara Municipal;
II - desernpeúar outras atividades afins.

h)
I

-

CheÍia de Informática:

Desernpeúar as funções relativas aos serviços de informática;
II - coordenar a digitação de Moções, Requerimentos, Projetos, Atas e
Resoluções;
III coordenar a digitação de oficios, formuliirios de processos
administrativos e planilhas;
IV - desempeúar outras atividades afins.

-

-

il - Chelia

de Seeuranca - DIURNO/I\IOTURNO:

I - Guardar e segurar toda a Casa kgislativa, bem como, o Pleniário da
Câmara Municipal de Ipiaú em sessões Ordinárias e Extraordinrírias;
II - desernpeúar outras atividades afins.
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i) - Chefia de Serviços Gerais:
I - A coordenação dos serviços relacionados com a límpeza, a c.opa, a
coziúa, salão nobre e todas as depend&rcias do prédio da Câmara
Municipal;

II - desernpenhar outras atividades afins.

lL-

Assessoria das Comissões

I

Prestar assessoria direta as Comissões da Casa Legislativa;
II - Dar integral suporte aos membros das Comissôes;
III - Fazer pesquisas e fomecer elementos e esclarecimentos aos membros das
comissões para fins de pareceres aos projetos submetidos à apreciação da
Câmara Municipal;

IV -

Atender aos demais objetivos e detemrinaçôes dos presidentes das

m)

Assessoria Parlamentar

Comissões e respectivos membros;
V - Desempenhar outras atividades afins.

I

II

-

- Prestar assessoria direta às aos membros do Legislativo Municipal;
- Dar integral supoÍte aos membros do Legislativo Municipal;;

IfI Fazer pesqüsas e fomecer elementos e esclaÍecimentos aos vereadores
para fins de auílise e votação dos projetos submetidos à apreciação da Câmara

-

Municipal;
IV - Atender aos demais objetivos e deterrninações dos Vereadores e dos
membros da mesa Dtetora;
V - Auxiliar os Vereadores na elaboração de minutas de projetos de Leis, de
Resoluções e nos Pareceres aos Pareceres aos projetos à apreciação da Câmara
Municipal;
VI - Desempenhar outras atividades afins.

n)

- Assistente de Assessoria

- Desempenhar firnções de assistência aos chefes das Assessorias da Câmara
Municipal;
II - Cumprir ouhas atribuições delegadas pelos membros da Mesa Diretora;
III - Desempeúar outras atiüdades afins.
I

o)

-

Assessoria Jurídica

- Representar o Poder Legislativo judicial e extrajudicialmente;
II - Minutar projetos, contratos e documentos;
III - Auxiliar as Comissões e os Vereadores na emissão de pareceres;
IV - Participar, quando solicitado, das sessões legislativas;
I
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Auxiliar a Assessoria Conúbil na hestação de Contas e nas respostas aos
relatórios junto ao TCM;
VI - Auxiliar os membros da Mesa nos assuntos jurídicos de interesse do
Legislativo;
VII - Auxiliar o Controle interno;
VIII - Cumprir toÍiâs as detenninaçôes do Presidente e dos demais membros da
V

-

Mesa Diretora;

IX - Emitir

parecer, quando solicitado, nas

FPAs

Folhas de Processo

Admfui5trs1it o'

X - Desempenhar demais atividades afins.

p)

- Assessoria

Contábil

I - Efetuar a execução orçamentária;
II - Conferir o exercício f,rnanceiro;

III
IV

Assinar balancetes, balanços e demais relatórios exigidos por Lei;
- Prestar assistência àrs Comissôes de Orçamento, Fiscalização e Controle

Intemo;
V - Auxiliar a Diretoria de Administração no Controle Interno;
VI - - Cumpú todas as determinações do Presidente e dos demais membros da
mesa diretora;
VII - Desempenhar demais atividades afins

o)

-

Diretor de Contabilidade

- Auxiliar o Assessor Contiíbil na execuçào orçamentária;
II - Auxiliar na conferência do exercício financeiro;
I

III - Prestar assistência às Comissões de Orçamento, Fiscalização e Coutrole
Intemo;
IV - Auxiliar a Diretoria de Administração no ContÍole Intemo;
V - Cumprir todas as determinações do presidente e dos demais membros da
mesa diretora;
VII - Desempenhar demais atividades afins

Art. 2" - O art. 5" da Resolução

002/ZOO3 passa a vigorar com a seguinte ITEDAÇÃO:

ART. 5' - Compõe a estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Provimento Efetivo a função de Agente Administrativo.
§ 1' - O cargo de Provimento Efetivo de Agente Administrativo tem sua
função sistemática./finalística discriminada da seguinte forma:

I

-

responder por todo protocolo da Câmara;
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responder pela correspondência da Câmara, conforme determinação
do Diretor de Secretaria e do Presidente;
manter atualizadas as pastas e liwos de documentos e oficios da
Câmara;
lV - cumprir determinação da Presidência e assessorias da Casa;
V - manter arquivo dos recortes de jomais, que sejam de interesse do
Poder Legislativo; manter o arquivo das Leis, Decretos, Resoluções,
Requerimentos, lndicações, Moções
outras
fim de prestar
informações quando solicitadas
VI- desernpeúaÍ outras atividades afins.

II -

III -

e

a

§ 2" - O cargo de Provimento Efetivo é

composto por uma função
coordenada por funcioniírios do quadro efetivo do Poder Legislativo
Municipal distribuído conforme a necessidade administrativa da Casa.

AÍ.

Anexos I e [I da Resolução n" 00212003 ficam substituídos pelos anexos I
e II da presente Resolução, consoaÍlte disposto nos arts. 7', § unico e art. 10 da
Resolução 00212003, ficando mantid," as demais regras nela contidas.
3o - Os

Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
a partir de 03 (Três) de janeiro de 2005 (dois mil e cinco).
Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da

Búia, t2

de

janeiro de 2005.
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RESOLUÇÃO 001/200s

ANEXO

I

TABELA DEMONSTRATIVA
ITEM

0l
02
03

04
05

06
07
08
09

l0

il

t2
l3
t4
l5
l6

UNIDADE

CARGO

Diretor de Secretaria
Diretor Financeiro
Assessoía de Comunicação

Gabinete
Comissôes
Parlamentar
CheÍia de Informática
Chefia de Transporte
Chefia de Manutenção
Assessoria de
Assessoria das
Assessoria

Chefia de Recepção/Telefonia
Chefia de Segurança Diumo/ Notumo
Assistente de
CheÍia de Serviços

Assessoria
Gerais
Assessoria Jurídica
Assessor Contabil
Diretor de Contabilidade

CTIEFE

CHEFE
CHEFE

VAGAS
I
I
I

CHEFE

I

CffiFE

2

CHEFE

7

CIIEFE
CHEFE

I
I
I
I

CffiFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CIIEFE
CHEFE
CHEFE

Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da Bahia,

AMADEU

JOSE C
Secretário

2
3

I
2

I
I

janeiro de 2005.

síraoLo
cc - 006
cc - 005
cc - 004
cc - 004
cc - 002

cc-002
cc - 004

cc - 003
cc - 002
cc - 002
cc - 002
cc - 001
cc - 001
cc - 007
cc - 007

cc-

005
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RESOLUÇÃO N" 001i200s

AIIEXO

II

TABELA DE VALORES DOS SÍMBOLOS
CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO

R$

Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da

Búia, l2 de janeiro de 2005.

2o Secretiírio

1.080.00
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RESOLUÇÃO N" 001/2005

JUSTIFICATIVA

A Resolução 00212003, de 28 de fevereiro de 2003, não mais

atende aos interesses e
necessidades da Câmara Municipal, eis que ausentes Cmgos importantes, redação de
dificil compreensão e valores salariais já bastante defasados
A Estrutura Administrativa por ela implantada cria dificuldades para o efetivo trabalho
legislativo, na medida em que não criou os círÍgos de Assessoria de Comissões,
Assessoria Parlamentar e Assistente de Assessoria, alán dos Cargos de Contabilidade
e de Assessoria Jurídica, indisparsáveis aos trabalhos legislativos, para prestação de
serviços à Comunidade e cumprimento da legislação aplicável, ern virtude da melhor
preparação e qualificação dos serviços de inforrnações aos vereadores.
Observamos uma redação complexa e de dificil compreensão nos arts. 4o e 5', a
merecer a devida correção.
Os valores salariais inseridos nas tabelas anexas à Resolução anterior estão bastante
defasados, carecendo de atualização, para acompanhamento da evolução salarial dos
demais órgãos da administração municipal.
Foram devidamente cumpridas as etapas de discussão previstas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, existindo recursos orçamentiârios para o cumprimento da
presente Resolução, sendo atribuição da Câmara Municipal legislar sobre matéria a ela
pertinente.
Portanto, mister se faz a criaçáo dos cargos nela referidos para fins de cumprimento da
finalidades e dernais atividades afins do Poder Legislativo, sem o que não poderá ele
funcionar a contento.
Assim, tern amparo legal, recursos orçamentários, foi debatida pelos parlamentares e
merece ser aprovada, para atender aos fins nela previstos.
Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da

Búia, l2 de janeiro de 2005.

#-*-\

AMÂDEUT-IMA DE OLWEITA

\firrepidenr"

1

JOSE
Secretário

