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LEI N.', 1.888/2020, DE 29 DE MAIO DE 2020.
estr turu atlministrotive tlu C'ánrura
Municipal de Brwnudo - Bshia, clispõe sohre os cargos
em comis,são. suu orgttnizução e as atrihuições gerais
que compõem e tlefinem suu esÍt'uhtra de autoridade,
Estabelece a nova

coracterizando

a,r

reluÇões

de

subortlinação

e

pro,* i dé nc i as c owe I at os.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO. EStAdO dA BAhiA. NO USO
IV e art. 60. §8'. da Lei Orgânica do Município
de Brurrado. bem como do art. 66. s\ 7o. da Constituição Federal do Brasil, aplicado por analogia
ao presente caso. PROMULCA a scguinte Lei. resultante do Projeto de Lei n.o 027i2019, devido
a não [raniÍêstação do CheÍb do Executivo. Veto ou Sanção. no prazo estipulado no Regimento
Interno desta C-'asa e Lei Orgânica. portanto ocasionando a sanção úcita da presente" aprovada em
duas votaçõe s pelo legislativo.
das atribuiçÕes legais previstas no ai1. 36. inciso

CAPITULO

I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMTNAR-ES

Art. loA

rtdrninistração do Poder l.egislativo

-

Câmara de Vereadores

do Município

de

Brumario. E,starlo «la Bahia, pautar-se-á pelos princípios da legaliclade. finalidade. interesse
público, prioridade às atividades-fim. motivação. proporcionalidade^ razoabilidade. moralidade.
irnpessoalidade. transparência. participação popular. pluralismo. economicidade. proÍissiônalisno
c cÍicicrncia-

.A.rt.2" Esta lei estahelece a nova EstruÍura Administrativa da Câmara de Vereadores de Brurnado

- Bahia. detlne

sua organização e as atribuições gerais que compõem e definem sua estrutura de

auloridade. caracterizando as relaçÕes de subordinação. estabelecendo as atribuições. vencimentos
e

r"le

mais providências correlatas.

CAPITULO U
DO§ ATOS ADMINISTR,dTIVOS, DEFINXÇÔES E CARACTERÍSrICaS
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é toda decisão gerar ou especírica da Mesa no

exercício de suas Íunções. que tenha por Íirn imediato adquirir, resguardar. transÍêrir. modificar.

extinguir e declarar direitos, assim cotno inrpor obrigações a si próprias ou aos adrninisrados e
munícipcs.

Purúgrufu único. A Mesa será representada pelo Presidente da Câmara nos casos previsÍos nesta
lei. no Regirnento lntemo, na Lei Orgânica do Município e demais legislações.

Art. {"

I

Nos atos administrativos da N'lcsa deverão scr obserr,'adas as seguintes nomenclaturas:

- LEI: norma jurídica solenemente Íbrmulada pelo processo legislativo. sancionada ou

promulgada pelo poder competente. sobre relaçôes de ordem intema e externa e de interesse geral:

II - INDICAÇÔES: instrurlento

legislativo cuja finalidade é a de sugerir que outro órgão torne

as providências que lhe scj ani próprias:

III-

NIOÇOES: proposição legislativa que oportuniza a Câmam aplaudir ou repudiar todo e

qualqucr ato ou omissão do Poder Público em todas as esfcras:

IV'- RESOLLIçÃO: ato adrninisrrstir.,t'r de competência da Cârnara de Vereadores para tomar
providclncias relativas às suas atribLrições ou para pôr ern vigência nonnas que lhe competem
editar:

V- RECULAMENTO: ato colocado em vigência para especificar os mandamentos da lei, ou
provar situações ainda nÍo disciplinadas em lei. ou rnesrno quando certas leis dependern de
regulamento para sua execução. e outras que
seu cumprimento. sendo. portanto" ato

úo

executávc.is sern necessidade de regulamento para

inferiorà lei. não podendo contrariar os rnandamentos desta,

traduzindo-se pelo conjunto de regpas destinado a esclarecer e completar textos de leis. facilitando
suas cxcclrções" alern de normas e e-xplicações para o funcionamento de determinados serviços. e
elue dcvcrrr.,rbrigatoriarncnte. serem observadas;
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sobre organização e funcionarnento dos

órgãos dos poderes;

VII - ESTATUTO: lei contendo

corpo de nornas sobre matéria determinada com disposições

especíÍicas e pertencentes à matéria. sern criar. aumentar. excluir ou alterar normas de caráter
gerall

VIII - ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS: coniunto

de disposiçties que estabelecern

as condições de provimento dos calgos púrblicos. os direitos e responsab ilidades, os deveres e
vantagens

c-

demais nonnas pertinentes dos servidores municipaisl

IX - PORTARtrA:

determinações em forma de edital. baixadas pelo Presidente da Câmara.

dirigidas aos seus subordinados. obrigando àqueles quc estão sujeitos ao poder da autoridade que

as e'xpcde. revestindo-se corro um ato escrito, determinando providências de

caráter

administrativo" dando instruções sobre a execução de uma lci ou serviço, adrnitindo. designando
ou demitindo servidores. e aplicando medidas de ordem disciplinar. descritiva ou elucidativa;

X - DELIBERAÇAO: declaração de vontade. que detennina a realização de um ato após exame
ou consulta e discussão da rnatéria ou do caso que deve ser resolvido. ou pronunciamento de um
corpo executivo sobre assunlo subrnetido a seu estudo. decisão

e ou

julgamento. sendo emitida por

Conselho. Com issão. Crupo de Trabalhos ou colegiados semelhantes:

XI - EDITAL: documento destinado

a divulgar atos deliberativos. nermativos e administrativos.

dando conlrecimento a terceiros de nolicias. concursos públic.os. concorrências. proclamas, leilões.

intimaçrics. publicaçõcs e denrais latcrs. por parte da administração:

XII - ORDEM DE SERVIÇO: determinações dirigidas

aos responsáveis por serviços. contendo

imposições de carátcr adminisrativo ou de natureza técnica sobre

o modo e forma de

sua

realizaçào ou execução:

XIII - COMUNICADO: avi:;i,\ ou

?

int,rrmaÇões transrnitidos oficialmente. sendo determinações

de urna aLrtoridade sobre assuntos albtos ao (rrgào que dirigc:
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é toda decisão proferida pela autoridade administrativa em caso que lhe e

submetido à apreciação;

XV

- PARECER: manifestação

de caniter opinativo de órgãos e unidades técnicos

da

administração. ou de Comissões, devendo ser sempre fundamentados e concluir de modo expresso
e claro sobre todas as questôes indicadas na consultal

XVI - MEMORANDO: meio oficial de comunicação entre unidades administrativas, que podem
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diÍbrentes" trata-se. portanto, de uma fonna
de comunicação eminentementr' intema podendo ser tomado como sinônimo de aviso;

XVll - OFÍCIO: tipo especial de carta ou de comunicação dirigida

a autoridades públicas e de

empresas. dirctores de departamentos e de divisões. chefes de seções e de setores, de demais
pessoas' com t'inalidade de informação" de solicitação de providencias. anunciar fatos de interesse.

enviar anexos. documentos e sim ilares:

XVIII - REQUERIMENTO:

solicitaçâo oficial

a

autoridade competente em ate$ar faros,

providências. documentos ou requisição dc direito;

XIX - DECRETO LEGISLATIVO:

consiste no ato normativo de competência exclusiva do

Poder Legislativo corn eficácia análoga à de uma lei.

Art.

PORIARIA:

50 Constituem objeto de

[- preenchinrerrto e vacância de cargo público:

II- lotação

lll-

e relocação dos quadros de pessoal;

abertura de sindicâncias e processos administrativos;

IV - aplicaçào de penalidades:
V - demais atos de eÍbito i:rdividual e de efeitos internos:

Vl - outros
Art.

atos determinados enr lei. resolução ou decreto.

60 Constituem objeto de

)/

CIRCULAR:
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I - instruções destinadas a disciplinar o modo e a forma de execução de determinado serviço do
órgão;

ll - determinação no sentido de orientar

os servidores públicos. no desempenho das atribuições

que lhe estão a têtas:

III - instruções no sentido

de orientar e de assegurar a unidade de ação, no sistema administrativo

do órgão.

Ârt.

7o Constituern objeto de

ORDEM DE SERVIÇO:

I - detenninações dos superiores hierárquicos às unidades e às pessoas que lhes são subordinadas,
contendo indicações de caráter administrativo;

II - determinações dos superiores hienirquicos às unidades

e às pessoas que lhes são subordinados,

contendo especificações e dados técnicos sobre o modo e a forma de executar serviços.

CAPÍTUI-O

III

DA E,STIiUTI]RA ORGANIZ,dCIONAL

Art

8" A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado. conforme

anexo I. é composta por:

I _ ESTRIJI'TJRA

INSTITUCIONAI-:

- Plenário:
- Mesa Diretora:
- Gabinete da Presidência.

II _ ESTRUTIJRA PARLAMENTAR:
- Gabinete dos vereadores.

II _ ESTRIJTURA ADMINISTRATIVA:
- Diretoria de Comunicaçâo Social:
- Controladoria Cerall

- Diretoria Adrninistrativa/ Financeira:
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- Diretoria Legislativa.

Àrt. 9' Integrante

da estrutura institucronal, o Plenário e o órgão deliberativo máximo da Câmara

Municipal dc Vereadores de Brumado

-

Bahia" com posta pela integralidade dos vereadores desta

Casa Legislativa. com funções especificadas na Constituição da República Federativa do Brasil,

Art. l0

Integrante da cstrutura institucional. a Mesa Diretora é o órgão colegiado responsável pela

direção dos trabalhos legislativos. r'c,nr composição e Flrnções especificadas no Regimento Interno
da Clâmara Municipal.

Art. I I

Integrante da estrutura institucional, o Gabinete da Presidência é o órgão vinculado à Mesa

Diretora onde fica instalada a estrutura de trabalho do Presidente do Poder Legislativo, composra
pelo Assessor da Presidência.

Art. I2

Integrante da estrutura parlamc'ntar. o Cabinete dos Vereadores é o órgão responsável pelo

.exercício

e viabilidade das principais funções legislativas, composro por um Assessor Especial

Parlamentar e três Assessores Parlamentares.

Art. 13 Intesrante

da estrutura administrativa. a Diretoria de Comunicação Social é o órgão

responsável pcla assistência

à Ciittr:ira Municipal no seu relacionamento com os órgãos de

comunicação social e a divulgação de suas atividades, corxposto por urn Diretor de Cornunicação
e urn Assessor de Conrunicação.

Art. I4

Íntegrante da estrutura adrninistrativa. a Controladoria Geral é o órgão responsável pelo

controle. auditoria e fiscalizaç:âo contábil, financeira" orçanrentária. operacional e patrimonial na
gestâo dos recursos públic.-is leÍrislativos. composto por um Controlador Geral lnterno

e

urn

Assessor de Controladoria lnternc.

Art. l5

Integrante da estrutura administrativa. a Diretoria Administrativa., [jinanceira é o órgão

responsável pela gestão administrativa e t'inanceira dos recursos da Cârnara Municipal na execuçâo
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.
de tarelâs da

área de pessoal. rnaterial. patrTmônio e serviços auxiliares. subdividindo-se entre setor

administrativo e setor financeiro.

§1" O setor administrativo relaciona-se ao gerenciamento dos recursos patrimoniais do poder
l-egislativo

eé

conrposto por utn Assessor de Biblioteca, um Assessor de Patrimônio. um Assessor

de lnÍilcentro e um Assessor de Transportes.

§2" O setor financeiro relaciona-se ari gerenciamento dos recursos financeiros e é composto pelo
Assessor de Contabilidade e Prcstação de C'ontas.

Art. l6

Integrante da. estrutura administrativa" a Diretoria Jurídica é o órgâo responsiivel pela

consultoria. assessoria e direção das queíões jurídicas da Câmara Municipal, compo$o por um
Procurador.

Art. t7

lntegrante da estrutura adtnir.ristrativa a Diretoria Legislativa é o órgão responsável pelo

gerenciamento dos trabalhos legislativos típicos, composto por um Diretor; um Assessor de

Arquivos e Documentos e um Assessor do Processo Legislativo e protocolo público.

TÍTULO U
DAS AI RJBUIÇOES ESPECiFICÀS

CAPÍTUI-,O

T

DO GABINETE D.d PR-ESTDÊUCM

.

Seção única
Dci Assessor da Presidência

Art. l8

São atribuições dtr Assessor da Presidência:

I. A Íiscalização e organização das atividades envolvendo o atendimento ao público nos diversos
órgãos

c

unidades gerenciais

do I eqislativo, inclusive para Íins de disciplinar as formas

de
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participação do usuário na adm inistração.-na forma do dispcrsto no artigo 37.
§3" da Constituição
da Rep[rblica Federativa do Brasil;

II. Realizar o plane.iamento das atividades políticas, administrativas, sociais, de relações públicas
e de cerimonial do Gabinete da Presidência;

I.

Responder pelo expediente e zelar pelo cumprimento dos atos da Presidência e da Mesa
Diretora da Câmara Municipal:
II

IV. Coordenar o fluxo de informaçõc-s e as relaçôes públicas e parlamentares do presidente

e

integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal;

V. Prestar assistência pessoal ao Presidente do Legislativo Municipal;

VI.

Assessorar

o

Presidenie da Câmara Municipal na confecçâo, emissâo

e publicação

de

comunicados, despachos, pareceres. memorandos. oficios. requerimentos, portarias" circulares,
ordens de serviços e decretos legislativos;

VIl.

Executar ou transmitir as ordens e decisões do Presidente da Câmara Municipal nos assuntos

de sua competência:

vlll.

Executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

CAPÍTULO

II

DO GABINETE DOS YEREADORBS

Seção

I

Do Assessor Especial Parlamentar

Art.

19 São atribuiçôes do Assessor Especial Parlamentar:

I. Assessorar a coordenação rlas atividades dos Assessores parlamentares:

ll.

Assessorar o Vereador na coonlenaçâo da sua representação social e política:

III.

Assessorar a coordenação do

Í'luro de informações e as relaçôes públicas de interesse do

Vereador:

IV. Coordenar a

execução

e

rnanutenção dos serviços de patrimônio, segurança fotocópia,

portaria- teleÍbnia. copa e lax ina

6!1.

gabinete do parlamentar:

V. Preparar matérias referentes a pronunciamentos

e proposições do Vereador:
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VI. Acompanhar e informar o Vereador so5re pftrzos e providências das proposições em tram itação
da Câmara Municipal:

Vll.

Preparar. regularmente" sinopse das matérias de interesse do Vereador, publicadas nos

principais órgãos da imprensa:
V II I. Registrar e controlar as audiênc ias. visitas e rcuniões de que deva participar ou tenha interesse

o Vereador:

IX. Representar o Parlamentar em compromissos que este não possa comparecer;
X. Executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Parágrafo único. As funções desempenhadas pelos Assessores Especiais

Parlamentares

demandam. também. trabalhos de campo. de modo que estes necessitarão, por vezes, exercer suas
Íunções ern atividades extemas. ficando dispensados do comparecimento diário à sede da Câmara

Municipal.

Seçâo

II

Dos Assessores Parlamentares

Art. 20 Sâo atribuições

dos Assessores Parlamenrares:

I. Assessorar o Parlamentar na elaboraçâo de discursos, defesa de propostas e pronunciamentos
ordinários em suas atividades:

ll.

Elaborar minutas de projetos dê Lei, Indicações. Moções e outras proposições de autoria do

Vereador:

lll.

Assessorar o Vereador no âmbito das comissões;

IV. Preparar e encaminhar o expediente parlamentan

V.

Receber. encaminhar

e

assessorar

o parlamentar na resposta de

correspondências

a

este

destinadas:

VI.

Acompanhar

o parlamentar em visitas às suas

bases cleitorais. bem como em viagens de

interesse da atividade:

VII.

E,xercer atividades necessárias ao cumprimento de suas atribuições. inclusive luncionar como

elo de ligação entre os vereadores e as comunidades urbanas e rurais.
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los Assessores Parlamentares

demandam.

também, trabalhos de campo. de modo que estes necessitarão. por vezes. exercer suas funções em
atividades extemas. ficando dispensados do comparecimento diário à sede da Câmara Municipal.

III
DE coMr;NrcnçÃo socrAr-

CAPITULO
DA DTREToRTÂ

Seção

I

Do Diretor de Comunicação Social

Art.21

I.

São atribuições do Diretor de Comunicação Social:

Planejar. organizar, coordenar, dirigir e conrolar atividades na área de comunicaçâo social.

elaborando pro.leto básico das atividades publicitiirias;

ll.

Assegurar a publicidade dos atos legislativos, conforme orientação da Presidência da Câmara

Municipal.

III. Dirigir a elaboração e distribuição de informes sobre os trabalhos da Câmara Municipal,
programas de atividades da Mesa Diretora e do Plenário do Poder Legislativo Municipal.
destinados tanto ao público quanto à imprensa;

IV. Solicitar, orientar e fiscalizar a realização de campanhas publicitárias produzidas e distribuídas
aos veículos de comunicação:

V. Coordenar a elaboração de reportagens. redação, apresentação e edição técnica de programas
de rádio, de televisão e de rnatérias em sítios eletrônicos, acompanhando, quando for o caso,
veiculação dos mesmos;

VI. Produzir "releases"' sempre que solicitado;

Vll.

Exercer outras atribuições correlatas.

Seção

U

Do Assessor de Comunicação Social

A.Ít.22

São atrihuições do Assessr:r de Comunicação Social:

p-/'
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I. Prestar assessoramento iornalístico à Mesa da Câmara Municipal e aos Vereadores;

II. Manter contato constante com trs ve ículos de comunicaçâo com o objetivo de subsidiá-los para
inlonnar a sociedade sobre os atos, projetos e discussões do Legislativo Municipal;

lll.

Elaborar informativos institucionais do Poder Legislativo, quando solicitado;

IV. Dar publicidade e acompanhar os Vereadores no desempenho de suas funções;
V. Assessorar na organização, conservação e guarda do arquivo sonoro, fotogúfico e de imagem
da Cânrara Municipal;

VI. Exercer outras atribuições corrclatas.
CAPÍTULO

ry

DA CONTROI,ÂDORI.{ GERAL

Seçâo

I

Do Controlador Ceral Intemo

Art

23 Sâo atribuições do Controlador Geral Interno:

l. Orientar, acompanhar"

Í'iscalizar e avaliar a gestão orçamentaria. financeira e patrimonial da

Câmara Municipal" com vistas à racional utilização dos recursos e bens públicos;

II.

E

laborar. apreciar e submete r ao f'residente estudos e propostas de diretrizes, programas e ações

que objetivem

a

racionalização da execução da despesa

eo

aperfeiçoamento da gestão

orçalnentária- Íinanceira e patrimôniat no âmbito da Câmara Municipal;

lll.

Acompanhar a Comissão Permanente de Licitação" o controle do custo operacional, execuçâo

Íisica e financeira dos projetos e atividades. bem como da aplicação" sob qualquer forma de
recursos públicos. executar

l::

lra[:e!lrôs de auditoria contríbil. administrativa e operacional junto

aos DeparÍanrentos Administrativo e de Compras da Câmara Municipal:

lV. Emitir

pareceres técnicos

na fase Í'inal de todos os prccessos licitatórios,

contratos

administrativos e de trabalho e em oütros processos de sua competência:

V. 'fomar as contas dos responsáveis por bens e valores;

Vt. Emitir rc.latório por

ocasiàr,, do encerramento do exercício sobre as contas e balanço geral da

Câmara Municipal;

a/

VII. Criar. controlar

e dar parecer nas leis orçamentárias da Câmara Municipal;
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Vlll. Acompanhar o andamento do:' trabãlhos legislativos referentes à parte orçamentilria do

#,.P"i:,HillB#*

Município:

IX.

Executar os trabalhos de auditoria contribil" administrativa

departamentos da Câmara Municipal

e

operacional junto aos

:

X. Auditar a folha de pagamento mensal. obrigações patronais" bem como todos os empenhos
emitidos pelo Departarnento de Gestiio de Recursos Humanos da Casa:

Xl. Atuar

preventivamente no acompanhamento dos procedimentos e regras institucionais da

Presidência e da Mesa Diretora da Câmara Municipal;

XII. Executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas.
Parágrafo único. O cargo de Controlador Geral Interno deveni ser preenchido por pessoa de
comprovada experiência na área em que irá atuar. com formação em técnico em contabilidade

(nível médio), bacharelando ou superior completo das seguintes áreas: Administração, Ciências
Contíbeis. Economia e Direito.

Seçâo

II

Do Assessor de Controladoria Interno

Ãrt.24

l.

São atribuições do Assessor du' Controladoria Intemo:

Subsidiar os responsáveis pela elaboração dos planos, orçamentos e programações financeiras

com informações e avaliaçÕes relativas à gestão da Cârnara Municipal;

II.

Assessorar

o Controlador Ceral lnterno na execução dos trabalhos de auditoria

contábil,

administrativa e operacional.junto aos órgãos do Legislativo Municipal:

lll.

Assessorar

o

Controlador Geral lnterno na verificação

e

certificação das contas dos

responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda dos bens e valores públicos e de todo aquele que"

por açâo ou omissão" der causa à perda- subtração ou estrago de valores, bens e materiais de
propriedade ou responsabilidade do Município;

IV. Organizar e manter atualizado o cadastro dos responviveis por dinheiros. valores e bens
públicos, assinr como dos órgàos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do

a/'

Município da Bahia:
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V. Assessorar o Controlador Geral lntãmo na atuação preventiva no acompanhamento dos

t

procedimentos e regras institucionais da Presidência e da Mesa Diretora da Câmara Municipal;

VI. Manter condições para que os munícipes sejam permanentemente informados sobre os dados
da execução orçamentária. financeira e patrimonial da Câmara Municipal;

VIl.

Assessorar o Controlador Geral Intemo no que for requisitado.

CAPÍTULO V
DA DIRETORTA ADMINISTRATIVA/ FINANCEIRA

Seçâo

I

Do Di retor Adm inistrativo/ Financeiro

Art. 25 São atribuições do Diretor Administrativo/ Financeiro:

I.

Supervisionar e chefiar os trabalhos desenvolvidos no órgão administrativo/ Íinanceiro da

Câmara Municipal de Brumado. realizando

o

gerenciamento completo das atividades de

biblioteca" patrimônio. infocentro. Íansporte. contabilidade e prestação de contas;

ll.

Promover e supervisionar a execução de todas as atividades relativas à administração de pessoal

da Câmara Municipal:

III.

Responsabilizar-se pela seleção de programas e metas administrativas

/ financeiras do Poder

Legislativo" firando políticas de ação e desenvolvimento:

IV. Desenvolver normas internas.
V. Otimizar

a execução dos

VI. Fiscalizar o

processos e procedimentos administrativos e de finanças;

trabalhos no setor administrativo/financeiro:

desenvolvimento das atividades típicas administrativa/financeir4 avaliando o

desernpenho dos servidores lotados neste órgão:

Vll. Receber relatórios
adnr

anuais das atividades desenvolvidas pelos integrantes

do

setor

inisrativo/Í'inanceiro e ernitir parecer anual de desempenho ao Presidente da Câmara

Municipal;

Vlll.

Executar. sob indicação do Presidente da Casa Legislativa as relaçôes bancárias da Câmara

Municipal. mantendo o controle dos depósitos e retiradas bancárias;

IX.

Realizar. sob indicação do Presidente da Casa Legislativa.

o pagamento das despesas da

Cârnara Municipal de acordo com as disponibilidades de numerário:

,/)
/,/
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X. Executar a"mairllBfâP!;XrãA*: h"atg}'#e cheÍia do órgâo administrarivo/financeiro

da

Câmara Municipal.

Seçâo

II

Do Setor Administrativo

Subseção

I

Do Assessor de Biblioteca

Art.26

l.

São atribuiçôes do Aisessor cle Biblioteca:

Assessorar

a

reunião. planejamento. coordenaçâo de int'onnações vinculadas âo acervo

bibliogúfico;

II.

Assessorar a Mesa Diretora na elaboraçâo de manuais. norrnas

e regulamentos internos

da

Bibl ioteca Pública do Legislativo:

IIl.

Propor a aquisição de livros" coletâneas e outros materiais integrantes do acervo bibliotecário;

IV. Manter atualizadas

V.

as fichas cadastrais dos ttsuários da Biblioteca;

Elaborar e apresentar ao Diretor Administrativo/ Financeiro relatório anual das atividades

desenvolvidas

Vl. Coordenar outras atividades inerentes à Biblioteca do Legislativo Municipal" ou que venham
a ser delegadas por autoridade competente.

Subseçâo

II

Do Assessor de Patrimônio

Lrt.27

São atribuições do Assessor de Patrimônio:

I. Assessorar a promoção do tombarncnto. controle e recuperação do material permanente e dos
equipamentos adquiridos pela Câmara Municipal;

II. Assessorar o controle

^

/)

íD,(t
'l/

e a utilização do prédio e equipamentos da Câmara

,,

Municipal;
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Assessorar a reunião. preservação e- classificação de documentos textuais. eletrônicos.

ll.

iconográficos audiovisuais e depoimentos orais que registrem a história e memória do poder
legislativo de Brurnado;

tV. Auxiliar a

Presidência da Câmara na proposição da política de aquisição

de

objetos,

documentos e obras culturais.

V. Providenciar

a organização e manutenção, em fonna atualizada" dos registros e controles do

patrimônio da Câmara Municipal;

VL Orientar e acompanhar as atividades de classificação, numeração e codificação do material
pennanente e equipamentos adquiridos pelo Legislativo Municipal;

VI[.

Promover e assessorar a execução das atividades de alienação dos bens patrimoniais

inservíveis da Câmara Municipal:

Vlll. Emitir

relatório anual de acervo patrimonial da Câmara Municipal:

IX. Executar outras atribuições necesúrias

ao cumprimento de sua finalidade.
_í

,#
r1

§übseção

III

Do Assessor de Infocenffo

Art. 28 São atrihuições do Assessor de Assessor de Infocentro:
I. Assessorar a execução de tarefas relativas ao processamento, análise e implantação dos sistemas
inlbrmatizados:

ll.

Assessorar a definição de normas e procedimentos de análise. programação e documentação a

serem utilizados na Câmara Municipal para os sistemas de processame.nto de dados;

III.

Fiscalizar a assistência técnica e utilização dos equipamentos e sistemas de informática

pertencentes à Câmara de Vercadores:

IV. Assessorar a viabilização de publicações das atividades da Câmara através da Intemet;
V. Participar

e dar parecer na

VI. Manter atualizadas

Vll.

t/

as f ichas cadaistrais .dos usuários do

Infoientro:

Executar outras atribuições necesvirias ao cumprimento de sua finalidade.

Llt

í/)

política informática da Câmara Municipal;

-'1

,1
§ubseção

IV

Do Assçssor de Transportes
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Art.29

- BA

#

cÂMARA MUNIcIPAL

Brumado
TRANSPARÊNCrA A SERVrçO DO POVO

São atribuições do Assessor dc Transportes:

I. Coordenar a execução e manutenção do serviço de apoio logístico de transpoÍte. veículos

e

motoristas da Câmara Municipal:

II. Fiscalizar e controlar o uso da Í'rota de veículos do Legislativo Municipal:

Ill.

Receber fichas de requisição

Câmara Municipal

e.

e termo de responsabilidade para utilização dos veículos

da

autorizar. sob a supervisão da Presidência a utilização dos automóveis,

devendo encaminhar relatório mensal à Presidência do Legislativo;

lV. Exigir

dos parlamentares o preenchimento de termo de responsabilidade para utilização da

frota de veículos;

V. Receber comunicações de sinistro

e enviá-los à Presidência:

Vl. Vc'rificar anomalias nos r'r'ículos oficiais. comunicando-as ao Presidente do Legislativo por
rneio de anotações no tormulário de requisição;

VII. Fiscalizar" -Qerenciar e comunicar à Presidência

infrações decorrentes da utilização dos

veículos da Câmara Municipal:

VIII. Operacionalizar

a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Câmara Municipal;

IX. Executar outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua finalidade.

Seçâo

II

Do Setor Financeiro

Subseção Única

Do Assessor de Contabilidade e Prestação de Contas

Art.30

São atribuições do Assessor de Contabilidade e Prestação de Contas:

I. Promover e assessomr o processariento da

despesa e a manutenção atualizada dos registros e

controles contábeis da adrninistraçào tinanceira. orçamentiíria e patrimonial da Câmara Municipal;

ll. Promover e assessorar
da Câmara

Municipa!

a pr!'l)a,"aÇào dos balancetes, do balanço geral e das prestações de contas
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III. Assessorar o planejámenio-finánceiro to Legislativo Municipal de acordo com a execução

#

Brumado

orçamentária;

IV. Assessorar a guarda- movimentação

V. Assessorar

e controle da entrada e saída de valoresl

a execução das relações bancárias da Câmara Municipal. mantendo o controle dos

depósitos e retiradas bancárias:

VI. Assessorar o pagatnento das despesas da Câmara Municipal de acordo com as disponibilidades
de numerário:

VII. Assessorar o registro sintético

e analítico. em todas as suas fases. das operações financeiras

do Legislativo Municipal;

VIII.

Preparar relatórios que demonslrem o compoftamento geral da execução orçamentária em

Íunção da disponibitidade linanceira:

IX. Verificar a validade dos documentos integrantes das prestações de contas da

Câmara

Municipal:

X. Promover o

exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as providências

cabíveis se verificadas irregu laridades;

XI. Executar outras atribuiçôes necessárias ao cumprimento de sua finalidade.

CAPÍTULO VI
DA DIRETORIA JI]RÍDICA

Seção Única

Do Procurador

Art.3l

São atribuições do Procurador:

I. E,mitir

parecer sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Presidente da Câmam

Municipal e pelos demais componentes da Mesa Diretora:

ll.

Promover a defesa. em juizo- dos àtos da Câmara Municipal e de sua Mesa Diretora:

IIl. Emitir

parecer em requerimento de pessoal da Câmara Municipal. concernentes a vantagens e

dircito. mediante solicitação da Presidência da Casa Legislativa" da Controladoria Geral ou do
Di retor Adm inistrativo/Financeiro:

IV. Dar parecer em matéria

de aplicação de Lei:

,1
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. Asscssorar. quando sóliCitado, a condução de Sindicâncias e Processos Adm inistrativos:

ãJe dHllHIi
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VI. Sugerir ao Presidente Legislativo as providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse
público ou por necessidade da boa aplicação das lei vigentes:

VII. Minutar contratos. convênios. acordos. exposições de motivos, justificativas ou qualquer outra
peça que envolva

VIII.

matériajurídica quando solicitadot

Elaborar minutas de atos jurídicos. projetos de leis, resoluções, portarias

e

decretos

legislativos da Câmara Municipal;

IX. Auxiliar na elaboração

de justificativas. arrazoados e exposições de motivos de Projetos de

Lei;

X.

Responder a todas as consultas que lhe forem feitas pelos vereadores inerentes à matéria

jurídica- prestando-lhes orientação técnica indispensável às suas atividades;

Xl. Assessorar

Xll.

as Comissões na análise de Projetos de Lei em matéria de

direito;

Analisar e emitir pareceres sobre proposições de iniciativa parlamentar ou extraparlamentar.

XIII.

Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de sua finalidade.

Parágrafo único. O cargo de Procurador deverá ser preenchido por bacharel em Direito.
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

C.{PÍTUI,O YtI
DA DIRETORIA LEGISLATIVA

.

Seção t

Do Diretor Legislativo

Art. 32 São atribuições do Diretor Legislativo:

I.

e chefiar os trabalhos desenvolvidos na Diretoria Legislativa da Câmara

Supervisionar

Municipal de Brumado, realizando

o

gerenciamento completo das atividades de arquivos,

documentos. processo legislativo e protocolo público;

ll. Dirigir.

coordenar e orientar todas as atividades Iegislativas da Casa consoante a Constituição

da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município e Regimento Intemo, assessorando

a Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e constituc ionais:

'/'/
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-se pela seleção de
Ill. Responsabilizar-se
de pTogramas e metas da Diretoria Legislativa fixando

ã,s
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políticas de ação e desenvolvimento:

IV. Desenvolver normas internas. processos e procedimentos da Diretoria Legislativa;
V. Otimizar a execução dos trabalhos no órgão de direção legislativa;

VI. Fiscalizar

o desenvolvimento das atividades tÍpicas do processamento legislativo, avaliando o

desempenho dos servidores lotados neste órgão;

VIL

Receber relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelos integrantes

da Diretoria

Legislativa e emitir parecer anual de desempenho ao Presidente da Câmara Municipal;

VIII. Ilxecutar demais tareÍàs correlatas à direção e chefia da Diretoria Legislativa

da Câmara

Municipal.

Seção

II

Do Assessor de Arquivos e Documentos

Art. 33

São atribuições do Assessor de Arquivos e Documentos:

I. Assessorar a definição da política arquivística e a gestão de documentos originais produzidos e
recebidos pelas unidades da Casa Legislativa, compreendendo. nestes, documentos oriundos do
processo legislativo

e

ações administrativas que envolvem

o

funcionamento do Legislativo

Municipal, nas mais diversas formas de apresentação. tais como.manuscritos. impressos e supones
especiais (fotografias. mapas. dcsenhos. gravações de áudio e vídeo e documentos eletrônicos);

Il.

Conservar. organizar. guardar" restaurar. registrar e. arquivar os documentos da Câmara

Municipal, objetivando a pronta identificação e localização;

III. Proceder

à organização dos papeis concementes ao expediente da Câmara de Vereadores:

IV. Organizar e manÍer atualizado o cadastro das leis municipais;
V. Assessorar a avaliação periódie-a

dr-rs

documentos arquivados e a seleção dos documentos cuja

conservação seja considerada onerosa ou desnecessária. propondo ao Diretor Legislativo estudos
para a sua eliminação;

Vl.

Exercer outras atribuições necesúrias ao cunrprimento de sua finalidade.

ak'/f/'
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IfI

Do Assessor do Processo Legislativo e Protocolo Público

Art.34

São atribuiçôes do Assessor do Processo Legislativo e Protocolo Público:

I. Organizar e processar as açôes legislativas, desde o registro, e o seu acompanhamento até a sua
fase final. ordenados

as regras expressas na Constituição da República Federativa do
.conforme
Brasil e do Estado da Bahia, na Lei Orgânica do Município e no Regimento Intemo da Câmara

Municipall

II.

Fazer protocolar todas as proposições do processo legislativo, bem como os atos da Mesa do

Presidente.

lll.

Acompanhar e assessorar as sessões plenárias e demais eventos de natureza técnico - política

relacionados às atividades legislativas:

lV. Preparar

o expediente, encaminhando-o ao Diretor Legislativo para despacho com o Presidente

da Câmara:

V. Proceder à gravação e posterior transposição para o papel dos pronunciamentos realizados no
Plenário da Câmara de Vereadores. relativos às suas sessões ordináriag extraordinárias e solenes;

VI. Remeter. mediante autorização da Presidência

da Cârnara de Vereadores. os documentos que

dependem de sançào do Pretêito Municipall

VIL

Assessorar

o

registro

e

divulgação das infonnações sobre

o

Processo Legislativo e

Movimentação Parlamentar:

Vlll.

Receber. distribuir e controlar o andamento dos papéis da Câmara de Vereadores;

IX. Preparar

X.

e remeter para a encademação os Anais da Câmara

Municipal;

Exercer outras atribuições necessarias ao cumprimento de sua finalidade.

TITULO

III

DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Art.35

Constitucrn partes integrarrtes desta Lei o organograma da Câmara Municipal. disposto

enr Anexo l.
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Aú.36 Os símbolos e vencimentos dos c-argos estabelecidos nesta Lei estão disciplinados no
Anexo II deste diploma legal.

Aú. 37 A Condição

Especial de Trabalho para Cargos em Comissão (CETCC) está disciplinada

em legislação especíÍica que majora o salário constante no Plano de Cargos, em no rnínimo

20%o

(vinte por cento) e no mátimo 50oá (cinquenta por cento). na quantidade máxima de 05 (cinco)
servidores ocupantes de cargo em comissão, não revogando. esta Lei, as suas disposições.

Art.38 A

Mesa Diretora. mediante iegulamento intemo. disciplinará os pontos omissos relativos

ao cumprimento e aplicação desta Lei.

Art. 39 As

despesas decorrentes desta

Lei correrão a conta da programação constante

Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado

AÉ. 40 Revogadas

-

Bahia.

as disposições em contrário" esta Lei entra em vigor na data de

0l

do ano de 2020.

Sala das sessões da Câmara

Municipalde Brumado. ern l9 de agosto de 2019.

ír-)
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LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
'
Presidente da Mesa Diretora

do

de

janeiro
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âNEXO I

cÂMARA MUNIcIPAL

Brumado
TRANSPARÊNCrA A SERVrçO DO POVO

ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - BAHIA

PLENÁRIO
Gabinete dos Vereadores:
- Assessor Parlamentar
- Assessor ParlamenuÍ
- Âssesstlr Parlamentar
-Àssessor fispecial Parlanrentar

Diretoria de Comunicação
Social:
- Diretor dc' Comunicaçào:
- Assessor de Comunicaçào.

MESA DIRETORA

Gabinete da Presidência:
- .,tssessor da Presidôncia.

Controladoria Geral:
- ('ontrolador Gcral ln'.e,'no:
- Asscssor de Controladoria
Intemo.

Setor Administrativo:
-Assessor de Biblioteca:
-Assessor tle Patrimônio:
-Assessor ie Infocentro:
-Assessor de fr.rnsportes.

Diretoria Jurídica:
- PrrrumJor.

Setor Financeiro:
-Assessor de contabilidade
c prestação de conlas.

Diretoria Legislativa:
- Dirctor
- Assessor dc arquivos e
documentos:
- Assessor do processo
legislativo c protocolo

público.

CAIIARA ÍIIUNICIPAI DE VEREADORES DE BRUftUIDO
Proço Abios Azevedo, 145, Boirro do Hospitol
CNPJ: I 4.592.83ó/0001 -37
CEP:4ó.100-000 Brumodo - Bohio
Telefone:77 3453-8601
www.cm bru mo do. bo. qov.b r
ÃNEXO II

.

#

BA

cÂt,tnnn MUNtclPÂL

Brunnado
tnlnsplRÊrucn

SÍMBOLOS E !tsNCIMENTOS

CARGOS

§IMBOLOS

N" DE

VENCIMENTO§

CARGOS
Assessor Parlamentar

CCI

39

RS r.055,60

Assessor Especial

CC2

l3

R$ 2. r

Assessor da Presidência

CC3

0l

R$ r.266.72

Diretor de Comunicação

CC4

0l

RS r.800.00

Assessor de Comunicação

CC5

0l

R$ r.583.40

Controlador Geral Interno

CC6

0l

R$ 4.750,20

Assessor de Controladoria

CC5

0l

R$ 1.583,40

CC2

0t

R$

Assessor de Biblioteca

CC7

0t

R$ r.030,80

Assessor de Pafimônio

CC8

0l

RS 1.299.52

Assessor de Infocentro

CC7

0l

R$ r.030,80

Assessor de Transportes

CC9

0l

RS r.688.96

Assessor de Contabilidade

CCC)

0l

R$ r.688.96

Procurador

CC IO

0l

RS 4.222"40

Diretor Legislativo

CCII

0l

R$

Assessor de Arquivos e

CC9

0l

R$ 1.688,96

CC9

0l

RS r.688.e6

il,20

Parlamenrar

lntemo

Diretor

2.il

r.20

Adm inistrativo/Financeirc

e Prestação de Contas

3.

r66.80

Documentos
Assessor do Processo

Legislativo e Protocolo
Públictr

//
VEREADOR LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
Pnesidente da Câmara

Â

sERvtço Do Povo

