
RESOLUÇÃO Nº 01/2011 
      Data : 16/09/2011 

 

Súmula: Dispõe sobre a organização 
administrativa da Câmara Municipal de 
Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, 
Fixa o Quadro de Pessoal, Níveis de 
Vencimentos e Revoga a Resolução nº 
01/2010 de 17 de Maio de 2010.  

 

 A Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte, 

 

RESOLUÇÃO: 

 
TITULO I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS 

Art. 1º - A Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, para 
execução de serviços de sua responsabilidade compõe-se dos seguintes órgãos: 

I – ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

1 – Presidência 

2 – Mesa Diretora 

II – ÓRGÃOS POLÍTICOS  

1 – Colégio de Líderes 

2 – Bancadas ou Blocos Parlamentares 



III – ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO  

1 – Plenário  

2 – Comissões 

IV – ÓRGÃOS TÉCNICOS 

1 – Diretoria Geral 

2 – Secretaria Executiva 

3 – Assessoria Jurídica 

4 – Contador 

5 – Auxiliar de Serviços Gerais 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
 

SEÇÃO I 
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

Art. 2º - Os órgãos de direção são compostos pela Presidência e pela Mesa 
Diretora. 

Art. 3º - Ao Presidente compete dirigir, administrativamente, a Câmara 
Municipal, sendo responsável pela direção dos trabalhos institucionais, estando suas 
atribuições dispostas no Regimento Interno. 

Art. 4º - A Mesa Diretora é o órgão de direção dos trabalhos legislativos da 
Câmara, estando suas atribuições e competências dispostas no Regimento Interno. 

Parágrafo Único – A Mesa Diretora eleita anualmente compõe-se do Presidente, Vice 
Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 

 
SEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS POLÍTICOS 



Art. 5º - Os órgãos políticos da Câmara Municipal são compostos pelas 
Lideranças e Bancadas ou Blocos Parlamentares. 

Parágrafo 1º - A Liderança é formada pelo Conjunto de Líderes das Bancadas e dos 
Blocos Parlamentares. 

Parágrafo 2º - A Bancada é o agrupamento organizado de Vereadores de uma mesma 
representação partidária, com no mínimo de dois Vereadores. 

Parágrafo 3º - Blocos Parlamentares é o agrupamento de várias bancadas sob a 
liderança comum. 

Art. 6º - Líder de Bancada é o porta-voz de uma representação partidária, agindo 
como intermediário entre ela e os órgãos da Câmara e do Município. 

Parágrafo 1º - Cada Bancada terá 01 (um) Líder. 

Parágrafo 2º - Caberá a cada Bancada comunicar à Câmara Municipal, através de 
ofício, o nome de seu líder. 

Parágrafo 3º - O Regimento Interno especificará as atribuições dos líderes partidários. 

Art. 7º - As atribuições e competências da Liderança, das Bancadas e dos 
Blocos Parlamentares estão dispostas no Regimento Interno. 

 
SEÇÃO III 

DOS ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO 
Art. 8º - Os órgãos de deliberação da Câmara são o Plenário e as Comissões. 

Art. 9º - O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituído 
pela reunião dos Vereadores em exercício, em local, forma e número legal para 
deliberar. 

Art. 10º - As Comissões são constituídas por Vereadores e serão: 

1 – Permanentes – quando subsistem nas legislaturas. 

2 – Temporárias – as que extinguem com o término da legislatura ou antes dela, se 
atingido o fim para que forem criadas ou findo o prazo estipulado para o seu 
funcionamento. 



Art. 11º - A Competência, atribuições e formação das Comissões estão dispostas 
no Regimento Interno. 

 
SEÇÃO IV 

DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS 
Art. 12º - Os órgãos técnicos da Câmara Municipal são: 

1 – Diretoria Geral 

2 – Secretaria Executiva 

3 – Assessoria Jurídica 

4 – Contador 

5 – Auxiliar de Serviços Gerais 

 
SUBSEÇÃO I 

DA DIRETORIA GERAL 
Art. 13º - A Diretoria Geral da Câmara Municipal é órgão da Administração 

Direta, dirigida pelo (a) Diretor (a) Geral do Legislativo com a finalidade de assessorar 
o Presidente da Câmara Municipal e os respectivos Vereadores, promovendo a 
administração geral do Legislativo, bem como de seus Servidores e, especialmente: 

I – Atender aos requisitos de nomeação estabelecidos nesta Resolução, com as funções 
de assessoramento, apoio técnico, realização de estudos de caráter geral, 
desenvolvimento das funções de modernização administrativa de implantação da 
qualidade total, liderança, direção e articulação, fomento de políticas e diretrizes, 
coordenação do processo de implantação e controle de programas e projetos, 
planejamento, gestão estratégica, sendo ainda responsável pela direção administrativa 
do legislativo, no que diz respeito ao seu cargo; 

II – prestar assistência ao Presidente em suas relações políticas com os demais órgãos e 
entidades públicas, privadas e associações  de  classe,  bem  como  aos  demais  órgãos 
públicos e/ou privativos de que tenham interesse em processos de tramitação no 
Legislativo Municipal; 

III – Agendar e controlar todos os compromissos da Presidência e de qualquer outro 
membro da Mesa Diretora; 



IV – prestar assessoria e consultoria nos procedimentos políticos parlamentares, bem 
como atender as situações que digam a respeito da Presidência e da Mesa Diretora; 

V – preparar e expedir toda a correspondência da Presidência, bem como desempenhar 
outras atividades afins, especialmente as que digam respeito a função; 

VI – gerir e acompanhar todo o serviço de comunicação de expediente e outras 
informações expedidas pelo Presidente do Legislativo; 

VII – proceder em protocolo audiências públicas onde sejam de interesse do Legislativo 
Municipal e da Comunidade, bem como de autoridades e de outras pessoas interessadas; 

VIII – conduzir os serviços da Presidência; 

IX – desempenhar outras atividades que sejam determinadas pela Presidência da Casa. 

Parágrafo Primeiro – o ocupante do cargo deverá possuir mínimo de nível de 2º grau 
de escolaridade, ter conhecimento da área de atuação com vasta e comprovada 
experiência na área de administração pública municipal. 

Parágrafo Segundo – caberá ao ocupante do cargo de Diretor Geral cumprir a carga 
horária de 40 horas semanais. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 
Art. 14º - Ao Secretário Executivo, compete; 

I – Auxiliar os Vereadores na pesquisas e estudos para apresentação de proposições em 
geral; 

II – assessorar o Presidente e os demais membros da Mesa, na organização e na 
coordenação das atividades da Câmara; supervisionar e controlar as atividades dos 
Vereadores; 

III – supervisionar as atividades de cerimonial, e relações públicas; 

IV – sugerir às Comissões Permanentes quanto à relação às inspeções verificadas, na 
forma da Lei; 

V – inspecionar, quando solicitado, quaisquer documentos da gestão financeira e 
patrimonial da Prefeitura, bem como efetuar a conferencia dos saldos e valores 
declarados como existentes ou disponíveis em balancetes e balanços; 



VI – promover os serviços de registro e referência legislativa, de biblioteca e 
documentos da Câmara; 

VII – organizar e manter serviço de efetivação de estudos e elaboração de documentos 
relacionados com matéria legislativa e de interesse do parlamentar e de suas 
prerrogativas; 

VIII – promover o assessoramento técnico administrativo dos Vereadores; 

IX – acompanhar o desenrolar de quaisquer reuniões ou sessões especiais, realizadas 
pela Câmara; 

X – rever os atos da Câmara antes de seu envio a publicação; 

XI – orientar as comissões e auxiliar na elaboração de relatórios e pareceres; 

XII – orientar os Vereadores sobre a legalidade constitucional e as técnicas legislativas 
dos projetos para apreciação e votação; 

XIII – zelar pelo bom desenvolvimento das sessões em termos de documentos a serem 
apresentados na ordem do dia; 

XIV – acompanhar o andamento dos projetos juntos às comissões; 

XV – organizar os projetos a serem votados; 

XVI – fazer a cobrança das Leis ao Executivo; 

XVII – dar seqüência à tramitação de processos legislativos; 

XVIII – zelar e cuidar dos livros de atas das sessões e comissões e o livro de presença 
dos Vereadores, mantendo o seu arquivamento; 

XIX – manter-se a par de todas as questões pertinentes às Comissões Permanentes, 
prestando informações, na periodicidade estabelecida ou quando fatos determinantes 
assim o exigem; 

XX – coordenar o calendário das reuniões das Comissões Permanentes, conforme horas 
e dias firmados pelo Presidente; 

XXI – observar os prazos de projetos remetidos para sanção do Prefeito e vetos 
recebidos do Poder executivo; 



XXII – lançar despacho em todas as proposições, correspondências e demais 
documentos, de conformidade com a deliberação do Plenário e da Mesa; 

XXIII – elaborar as atas das sessões e Comissões; 

XXIV – responsabilizar-se pela redação das correspondências oficiais da Câmara; 

XXV – acompanhar o andamento dos processos em diligência, notificando seus prazos 
e sugerindo providências; 

XXVI – coordenar os serviços afetos à sua competência, com objetivo de atingir o 
melhor desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade; 

XXVII – receber e registrar documentos de teor legislativo anexá-lo, se necessário, 
distribuí-los e controlar sua movimentação interna; 

XXVIII – exercer outras tarefas que lhe forem conferidas por ato do Presidente, dos 
membros da Mesa ou Secretaria.   

Parágrafo Primeiro – o ocupante do cargo deverá possuir mínimo de nível de 2º grau 
de escolaridade, ter conhecimento da área de atuação com vasta e comprovada 
experiência na área de administração pública municipal. 

Parágrafo Segundo – caberá ao ocupante do cargo de Secretário Executivo cumprir a 
carga horária de 40 horas semanais. 

 
SUBSEÇÃO III 

DA ASSESSORIA JURIDICA 
Art. 15º – Ao ocupante do cargo de Assessor Jurídico compete o 

Assessoramento do Poder Legislativo, o qual gozará das seguintes atribuições: 

I – organizar e manter atualizadas as coleções de Leis, Decretos e documentos sobre 
assuntos de interesse para a elaboração legislativa, especialmente: 

a) – legislação da união, do Estado e do Município; 

b) – jurisprudência dos Tribunais Estaduais e Federais; 

c) – jurisprudência do Departamento Administrativo do serviço público; 

II – prestar assistência Jurídica as repartições e unidades da Câmara, bem como as 
Comissões Permanentes e Especiais e a Mesa Executiva, sempre que solicitado; 



III – representar o Chefe do Poder Legislativo em Exercício como os demais 
Vereadores, nas ações em que os mesmos sejam autores, rés interferentes ou por 
qualquer forma interessadas, como procurador; 

IV – opinar, sob o ponto de vista técnico, jurídico e financeiro, nos processos recebidos;  

V – elucidar e esclarecer sobre interpretações regimentais; 

VI – oferecer ao Chefe do Poder Legislativo em Exercício e aos demais Vereadores, 
pareceres e prestar assistência sobre as Leis, Resoluções, Regulamentos, Decretos e 
Atos Federais, Estaduais e Municipais; 

VII – responder, as consultas devidamente formuladas pela Mesa Executiva e demais 
vereadores; 

VIII – Minutar contratos e demais documentos, sempre que for de interesse do 
Legislativo; 

IX – colaborar junto a Mesa Executiva, em assuntos de interesse coletivo e ou setorial, 
sempre quando solicitado. 

Parágrafo Primeiro – o ocupante do cargo deverá possuir graduação em direito, 
regularmente inscrito na OAB. 

Parágrafo Segundo – caberá ao ocupante do cargo de Assessor Jurídico cumprir carga 
horária de 20 horas semanais. 
 

SUBSEÇÃO IV 
DO CONTADOR 

Art. 16º – O Contador compreende as seções de: 

I – Contabilidade e Tesouraria 

II – Pessoal 

III – Patrimônio 

IV – Compras 

Art. 17º – Ao ocupante do cargo de Contador compete:  



I – manter sob sua responsabilidade, para consultas, os processos de contratos e 
licitações, para cotejo com o montante de despesas registradas; 

II – guardar, promovendo-lhes o andamento oportuno, os processos que aguardem 
cumprimento de diligência ou interposição de recursos; 

III - escriturar, em fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, bem como 
sua movimentação; 

IV - conferir e instruir as relações de “restos a pagar” em face dos saldos apurados e dos 
empenhos arquivados; 

V – manter em dia a escrituração dos livros contábeis referentes ao movimento 
financeiro, patrimonial e orçamentário do Legislativo; 

VI – emitir notas de empenho e ordens de pagamento de despesa autorizada pelo 
Presidente da Câmara Municipal; 

VII – elaborar, juntamente com o Presidente, a proposta orçamentária do Legislativo, 
assim como expediente relativo à abertura de créditos adicionais; 

VIII – levantar balancetes mensais e balanços anuais encaminhando-os à Mesa 
Executiva; 

IX – assinar os empenhos, juntamente com o Presidente; 

X – manter fichários atualizados, individualizados, dos pagamentos feitos a pessoal, 
bem como dos respectivos descontos feitos em folhas, sob todos os títulos; 

XI – manter registro analítico dos bens móveis e imóveis de propriedade do Legislativo; 

XII – apresentar anualmente, até 30 de agosto de cada ano, à Mesa Executiva, para 
posterior apreciação, o orçamento das despesas da Câmara para o exercício seguinte; 

XIII – prestar assistência as Comissões, na apreciação da Proposta Orçamentária; 

XIV – manter registro das contas e depósitos bancários em nome do Legislativo; 

XV – registrar em sistema próprio simples e adequado o seu movimento diário, do qual 
deverá remeter relatório a Presidência, anexando os devidos comprovantes; 

XVI – prestar, a qualquer momento, toda informação solicitada pelo Presidente sobre a 
situação financeira do Poder Legislativo. 



Parágrafo Primeiro – o ocupante do cargo deverá possuir diploma mínimo de nível de 
2º grau de escolaridade, regularmente inscrito no CRC e com experiência na área de 
Legislação Municipal. 

Parágrafo Segundo – o ocupante do cargo deverá cumprir a carga horária de 20 horas 
semanais 

 
SUBSEÇÃO V 

DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Art. 18º - A Auxiliar de Serviços Gerais, compete; 

I - Coordenar todos os serviços de limpeza e conservação da sede do Legislativo; 

II – providenciar materiais e produtos necessários às condições de conservação e 
higiene requeridas; 

III – executar outras tarefas atinentes a sua função, que forem solicitadas pelo 
Presidente da Mesa Executiva. 

Parágrafo Primeiro – o ocupante do cargo deverá possuir mínimo de nível de 1º grau 
de escolaridade incompleto, experiência comprovada no ramo. 

Parágrafo Segundo – o ocupante do cargo deverá cumprir a carga horária de 40 horas 
semanais. 

 
CAPÍTULO III 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Art. 19º - O horário de funcionamento dos órgãos da Câmara Municipal será o 

seguinte: 

I – de Segunda à Sexta feira, das 08:00 horas às 11:30 horas, e; 

II – de Segunda à Sexta feira, das 13:00 horas às 17:30 horas.  

III - nos dias de sessões da Câmara Municipal, das 18:00 horas às 23:00 horas, para os 
servidores convocados a prestar assessoramento nas sessões plenárias. 

IV - nos dias de sessões extraordinárias da Câmara Municipal, no horário em que a 
mesma for convocada.  



V - nos dias de sessões solenes da Câmara Municipal, no horário em que a mesma for 
convocada.  

 
 

TITULO II 
DO QUADRO DE PESSOAL 

 
CAPÍTULO I 

DOS SERVIDORES 
 

SEÇÃO I 
DOS SERVIDORES EFETIVOS 

Art. 20º - Compõem o quadro efetivo os cargos constantes no Anexo II. 

Parágrafo Único – As competências dos cargos referidas no caput deste artigo são as 
contidas nos artigos 14º a 18º desta Resolução. 

Art. 21º - Fica criado, no âmbito do Poder Legislativo Municipal o FG – 
Funções Gratificadas, para designação exclusiva aos Servidores do Legislativo 
Municipal ocupantes de cargo de provimento efetivo, constantes no anexo II desta Lei. 

Parágrafo Único – As regras para concessão de FG – Função Gratificada e os reajustes 
dos cargos de provimento efetivo, constante no anexo II desta Resolução, serão fixados 
através de Resolução da Câmara Municipal. 

Art. 22º - Poderá ainda ser criado mediante resolução especifica, aos servidores 
ocupantes de cargo efetivo da Câmara Municipal, o plano de cargos, carreiras e 
remuneração, como forma de regulamentar as disposições constantes desta resolução. 
 

SEÇÃO II 
DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 

Art. 23º - Compõem o quadro Comissionado os cargos constantes no Anexo I. 

Parágrafo Único – As competências dos cargos referida no caput deste artigo são as 
contidas nos artigos 13º a 18º desta Resolução. 

Art. 24º - Poderá ser atribuído aos cargos e funções em comissão, gratificação 
no valor de até 100% (cem por cento) sobre os vencimentos constantes do Anexo I desta 



Resolução, por ato do Presidente da Câmara Municipal, comunicando-se de forma 
imediata aos demais membros da Mesa. 

Art. 25º – Fica o Presidente da Câmara autorizado a reajustar os vencimentos 
dos Cargos Comissionados a seu critério sempre que julgar necessário e de acordo com 
as disponibilidades orçamentárias da Câmara Municipal, por meio de Decreto 
Legislativo. 

Art. 26º - Os Cargos em Comissão constantes no Anexo I serão providos 
mediante livre escolha do Presidente da Câmara, dentre pessoas que satisfaçam os 
requisitos legais para investidura no Serviço Público.  

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27º - O Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste 
passa a ser definido nos anexos I e II desta Lei. 

Art. 28º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 
apartir 1º de janeiro de 2011, ficando revogada a Resolução nº 01/2010 de 17 de Maio 
de 2010 e demais disposições em contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Izabe l do Oeste, Estado do 
Paraná, aos dezesseis dias do mês de setembro de do is mil e onze.  
 
 
JEAN PIERR CATTO     
Presidente       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXO I 

QUADRO GERAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÃMARA 
MUNICIPAL 

Nº de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO 

01 DIRETOR GERAL PL-CC-05  

01 SECRETARIO EXECUTIVO PL-CC-10  

01 ASSESSOR JURIDICO PL-CC-10  

01 CONTADOR PL-CC-11  

01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PL-CC-19  

PL Poder Legislativo   

CC Cargo Comissionado   

 
ANEXO II 

QUADRO GERAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÃMARA MUNICIPAL 

Nº de 
Cargos 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO 

01 SECRETARIO EXECUTIVO PL-CE-10  

01 ASSESSOR JURIDICO PL-CE-10  

01 CONTADOR PL-CE-11  

01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PL-CE-19  

    

PL Poder Legislativo   

CE Cargo Efetivo   

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Izabe l do Oeste, Estado do 

Paraná, aos dezesseis dias do mês de setembro de do is mil e onze.  
 
JEAN PIERR CATTO     
Presidente       


