ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ
Anuênio 2019

TÍTULO: PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO À CRIAÇÃO DE
CARGOS EM COMISSÃO E INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°: 02/2019

Autores: A Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Croatá.

EMENTA:
“Cria cargos em comissão no âmbito da Câmara
Municipal de Croatá – CE, institui o sistema de
controle interno da Câmara Municipal e dá outras
providências”.

Data: 21/01/2019

Rua Vereador Raimundo Ribeiro de Abreu, 153 – Bairro Caroba – Croata/Ce
CEP: 62390-000 – CNPJ: 23.718.323/0001-10
E-mail: camaracroatá2017@gmail.com / camaracroatalicitacoes@gmail.com
Telefone: (88) 3659-1213

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ
Anuênio 2019
MENSAGEM N.º 002/2019 DE 21 DE JANEIRO DE 2019

Senhores Vereadores,

Temos a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa
Egrégia Casa Legislativa, em caráter de URGÊNCIA SIMPLES, a Mensagem e
Projeto de Resolução que objetiva dispor sobre a nova estrutura organizacional
do Poder Legislativo deste Município.
A medida tem por escopo tornar a estrutura administrativa mais ágil
e que atenda as expectativas da população, principalmente na melhoria dos
serviços postos à disposição dos usuários.
Por fim, ressalta-se que a nova estrutura está compatível com a
necessidade da administração, estando mais bem detalhada, mostrando com
transparência todos os cargos com suas denominações, quantidade e valores.
Sob o aspecto orçamentário e financeiro, importa ressaltar que a
propositura atende à todas as exigências impostas pela Lei de responsabilidade
Fiscal, sendo as despesas daí decorrentes compatíveis com as disposições
constantes da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do
Plano Plurianual em vigor.
Ante o exposto, restando evidenciadas as razões que amparam a
medida e demonstram o relevante interesse público de que se reveste,
submetemos o presente Projeto de Resolução, oportunidade que solicitamos as
Vossas Excelências a valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a
colocá-la em tramitação, apreciação e votação, o que ratifico o caráter de
URGÊNCIA SIMPLES, tendo em vista a importância da matéria.
No ensejo, renovamos a Vossas Excelências protestos do mais
elevado apreço e distinta consideração.
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Croatá-CE, em 21/01/2019

“Cria cargos em comissão no âmbito da
Câmara Municipal de Croatá-CE, institui o
sistema de controle interno da Câmara
Municipal e dá outras providências”

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Croatá
APROVOU e a PRESIDÊNCIA SANCIONOU e PROMULGOU a seguinte
Resolução:
Art. 1° - A Estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Croatá será composta pelos seguintes setores:
I – Gabinete da Presidência da Câmara;
II – Controladoria Geral da Câmara;
III – Departamento Financeiro e Administrativo da Câmara;
IV – Departamento Legislativo de Comunicação;
Art. 2° – Ficam criados os cargos os seguintes cargos em comissão,
de livre nomeação e exoneração, com remuneração estabelecidas no anexo
único desta resolução, na estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Croata-CE:
I – Gabinete da Presidência da Câmara:
a) Assessor Especial da Presidência – 01 vaga.
b) Secretário Executivo da Câmara – 01 vaga.
II – Controladoria Geral da Câmara:
a) Controlador Geral da Câmara – 01 vaga.
b) Assistente da Controladoria – 02 vagas.
III – Departamento Financeiro e Administrativo da Câmara:
a) Tesoureiro – 01 vaga.
b) Diretor Administrativo – 01 vaga.
c) Assessores Administrativo – 09 vagas.
IV – Departamento Legislativo de Comunicação:
a) Diretor de Comunicação – 01 Vaga.
Art. 3° - As disposições hierárquicas dos cargos acima encontramse estabelecidas no anexo único desta Lei.
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Art. 4° – Ao Assessor Parlamentar da Presidência compete as
seguintes funções:
I – Assessorar o Presidente em assuntos que lhe forem designados;
II – Assessorar o preparo dos expedientes a serem despachados ou
assinados pelo Presidente;
III – Assessorar na manutenção e organização de arquivos de
documentos, papéis e demais materiais de interesse da Presidência da Câmara;
IV – Realizar estudos e pesquisas de interesse da Presidência;
V – Controlar e assessorar a tramitação de documentos, projetos,
processos e demandas de interesse do Presidente, bem como transmitir aos
diretores e servidores da Câmara Municipal as ordens e comunicados do
Presidente;
VI - Auxiliar nos trabalhos de pesquisa legislativa;
VII – Participar, quando solicitado, das sessões plenárias e
congêneres;
VIII – Assessorar, cumprir e fazer cumprir as normas legais,
regulamentares e de controle interno.
Art. 5º Ao Secretário Executivo da Câmara Municipal compete as
funções estabelecidas no art. 35 do Regimento Interno desta Casa.
Art. 6° - Fica criada a controladoria Geral da Câmara Municipal
de Croatá, posta no Art. 1° inciso II desta resolução, composta por servidor
investido em cargo de provimento em comissão, cuja habilitação seja compatível
com a natureza das respectivas atribuições, os quais terão atuação exclusiva os
órgãos de controle interno.
§ 1°. Não poderá ser nomeado para o cargo de gestor do órgão
central da Controladoria Geral da Câmara Municipal:

a) Servidor cuja prestação de contas na qualidade de
ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens do
dinheiro público, tenham sido rejeitadas por tribunal de contas;
b) Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°
grau do prefeito e vice-prefeito, secretários municipais e das
autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da
administração pública direta e indireta do Município;
c) Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3°
grau do presidente da câmara, do vice-prefeito e dos demais
vereadores;
d) Pessoas que tiverem sofrido sanção administrativa,
cível ou penal em decisão condenatória transitada em julgado.
§ 2° O controlador geral deverá ter nível superior em
Administração, Direito ou Contabilidade. O Assistente de controladoria deverá
ter nível médio.
§ 3° - O controlador Geral da Câmara terá atribuições prévias,
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concomitante e posterior aos atos administrativos, visando avaliação da ação
governamental e da gestão fiscal dos administradores da Câmara Municipal, por
intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, bem como:
I - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do
Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal;
II - promover auditorias internas periódicas levantando os desvios,
falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;
III - revisar e orientar a adequação da estrutura organoadministrativa do Poder Legislativo com vistas à racionalização do trabalho,
objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais;
IV – supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo Local para
o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos
termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000.
V – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição
de despesas em restos a pagar;
VI – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias,
bem como dos direitos e haveres do Poder Legislativo Municipal.
VII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive
verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
VIII - avaliar em que medida existe na Câmara Municipal um
ambiente de controle em que os servidores estejam motivados para o
cumprimento das normas ao invés de desprezá-las.
IX – Cientificar a autoridade responsável quando constatadas
ilegalidades ou irregularidades na Administração do Legislativo local.
§ 4°. Sem prejuízo das atribuições do artigo anterior, também
serão objeto de controle as operações das seguintes áreas:
I.
Execução orçamentária e financeira:
a) Contabilidade;
b) Finanças;
c) Receita Pública; e
d) Despesa Pública.
II.
Atos de pessoal:
III.
Bens Patrimoniais;
IV.
Licitações, Contratos e convênios;
V.
Obras públicas e serviços de engenharia;
VI.
Operações de Crédito.
VII.
Suprimento de fundos, adiantamento, cartões
corporativos;
VIII.
Doações; subvenções, auxílios e contribuições concedidas.
Art. 7º - O Assistente de controladoria terá funções de auxiliar o
controlador Geral nas atividades por este desenvolvidas.
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Art. 8º - Ao Tesoureiro compete superintender e executar todos os
trabalhos pertinentes à Tesouraria da Câmara e outros que forem determinados
pela Mesa da Câmara ou pela Presidência.
Art. 9º - Ao Diretor Administrativo compete Orientar o
recebimento, atendimento e encaminhamento dos munícipes que procuram
pelo gabinete da Presidência, distribuir atribuições entre o pessoal lotado no
gabinete, estabelecer contato com autoridades que desejam reunir-se com o
Presidente, marcando reuniões e encontros, representar a Presidência em
solenidades nas quais o Sr. Presidente esteja impedido de comparecer; conferir
a redação da correspondência do gabinete; responsabilizar-se pelos relatórios e
controle da expedição de documentos rotineiros, bem como praticar demais atos
que lhe forem atribuídos pelo Presidente.
Art. 10 - Aos assessores administrativos competem realizar
atividades de apoio administrativo e assessoramento ao Presidente, Mesa e
Vereadores, supervisionar os departamentos ligados à Administração; zelar pelo
prédio da Câmara Municipal e seus bens e pelo bom funcionamento
administrativo da Casa, executar outras atividades que lhe forem designadas
pelo Presidente.
Art. 11 – Cabe ao diretor de comunicação realizar as transmissões
das sessões legislativas através dos meios de comunicações e de rede sociais,
bem como prestar informações inerentes as atividades legislativas aos
munícipes quando forem requisitadas, manter atualizados o site e redes sociais
da Câmara Municipal, com a divulgação de todas as atividades, inclusive com
pasta individual das atividades de cada vereador; responsabilizar-se pelo envio
de correspondência com repostas às reivindicações feitas por munícipes.
Art. 12 - O menor valor de vencimento e de salário básico pagos
aos servidores públicos e aos empregados públicos desta Casa Legislativa não
poderá ser inferior a 01 (um) salário mínimo nacional, sendo os mesmos regidos
pelo Regime Celetista.
Art. 13 - Ficam extintos todos os cargos, de provimento em
comissão, aprovados por meio de Resoluções, por ventura existentes nesta
Casa.
Art. 14 – As despesas constantes desta Resolução correrão por
conta de verbas próprias do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas
se for o caso.
Art. 15 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CROATÁ-CE, EM 21 DE JANEIRO DE
2019.
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Organograma da Câmara Municipal de Croatá-CE
PRESIDENTE DA
CAMARA

GABINETE DA
PRESIDÊNCIA

CONTROLADORIA
GERAL

VEREADORES

DEPARTAMENTO
FINANCEIRO E
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
COMUNICAÇÃO

CARGO / FUNÇÃO

QUANTIDADE

REMUNERAÇÃO MENSAL

Assessor especial da
Presidência

1

R$

2.500,00

Secretário Executivo da
Câmara
Controlador Geral

1
1

R$
R$

1.600,00
2.000,00

Assistente de
Controladoria
Tesoureiro
Diretor Administrativo
Assessor Administrativo
Diretor de Comunicação

2
1
1
9
1

R$
R$
R$
R$
R$

1.200,00
2.000,00
1.500,00
998,00
1.200,00
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