
 
 

 

FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES: 

 

Função Atribuições 

Agente 
Administrativo I   

Atribuições: 
Realizar trabalhos e entrega de documentos, operação de equipamentos, 
realizar trabalhos auxiliares de ofícios gráficos, executar o apoio técnico 
em nível de 2° grau nas diversas unidades da Câmara Municipal, sob 
coordenação e supervisão do Diretor Geral, realizar trabalhos de 
protocolo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos 
administrativos em geral, prestar informações de rotina; efetuar o controle 
de estoque, dentre outras atribuições atinentes ao cargo; Suporte geral à 
Mesa Diretora e aos Vereadores. 

Auxiliar de 
Serviços Gerais   

Atribuições: 
Executar atividades auxiliares nas diversas unidades da Câmara, sob 
coordenação e supervisão do Diretor Geral, realizar trabalhos auxiliares 
de ofícios gráficos, limpeza e conservação das dependências da Câmara 
Municipal; recepcionar pessoas e fazer o devido encaminhamento, dentre 
outras atribuições atinentes ao cargo; Suporte geral à Mesa Diretora e 
aos Vereadores. 

Recepcionista  

Atribuições: 
Recepcionar usuários da Câmara, procurando identificá-los, averiguando 
suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar audiências com 
vereadores, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores 
procurados. Atender chamadas telefônicas manejando telefones internos, 
prestar informações e anotar recados; registrar as visitas e os 
telefonemas atendidos, manter em ordem todo o serviço de forma 
organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de 
documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente autorizados. 
Pode executar outras tarefas de escritório de caráter limitado tudo sob 
coordenação e supervisão (do Diretor Geral; Suporte geral à Mesa 
Diretora e aos Vereadores. 

Motorista CNH 
“B, C, D ou E”   

Atribuições: 
 

Dirigir veículo de passageiros e afins, manter o veículo sob sua 
responsabilidade em condições de conservação e funcionamento, 
providenciando concertos, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca 
de peças (após autorização formal da coordenação); efetuar pequenos 
reparos mecânicos, prestar contas das despesas do veículo, dentre 
outras atribuições atinentes ao cargo; Suporte geral à Mesa Diretora e 
aos Vereadores atendendo as necesidadeds dos respectivos. 



 
 

Contador  
 

Atribuições: 

Compete ao contador o exercício de suas atribuições específicas na 
consecução das rotinas administrativas contábeis incluindo a assinatura 
de responsabilidade técnica e demais prestações de contas; Suporte 
geral à Mesa Diretora e aos Vereadores. 

  

Agente de 
Comunicação 

 

Atribuições: 

Auxiliar nos assuntos relacionados com a divulgação dos assuntos da 
Casa; cuidar da imagem e da promoção do Poder Legislativo frente aos 
diversos segmentos da sociedade; divulgar os trabalhos que se realizam 
no âmbito do Poder Legislativo, por meio de diversos instrumentos de 
comunicação social, promovendo o conhecimento e o reconhecimento da 
instituição, interna e externamente; fornecer apoio logístico a eventos 
promovidos pela Câmara Municipal ou em que ela participe e promover, 
na área de sua competência, novas formas de inserção da Câmara 
Municipal na sociedade. Elaborar “releases” para divulgação na imprensa 
local, regional e nacional; fotografar, filmar e gravar os eventos em que o 
Presidente da Câmara ou os Vereadores participem; noticiar os atos e 
fatos do Presidente, dos Vereadores e da Câmara Municipal nos órgãos 
de comunicação do Município; acompanhar todos os assuntos de 
interesse da Câmara e do Município nos meios de comunicação; 
selecionar e resumir os artigos e notícias de interesse da Câmara, para 
fins de divulgação e informação; coletar notícias correspondentes à 
Câmara Municipal, ao Presidente da e aos Vereadores, para ordená-las 
em arquivo próprio; orientar o Presidente, Vereadores e demais 
servidores da Câmara sobre normas protocolares e cerimoniais, 
recepcionar convidados, manter relação atualizada de autoridades 
federais, estaduais, municipais e outras, organizando e promovendo as 
solenidades e eventos diversos, inclusive o registro de presença de 
autoridades e empresários quando de visita dos mesmos ao Município e 
à Câmara; elaborar o noticiário da Câmara Municipal; planejar 
campanhas de divulgação administrativa, bem como a preparação de 
informativos e comunicados para o público interno da Câmara Municipal; 
preparar os atos e documentos para publicação oficial; fornecer 
informações e manter contatos com clientes externos; organizar e 
coordenar as entrevistas coletivas ou exclusivas do Presidente, 
Vereadores e, ser for o caso, outras autoridades do Município; executar 
outras atividades correlatas; Suporte geral à Mesa Diretora e aos 
Vereadores. 

Secretária 
Executiva  

  

Atribuições: 
 

 Elaborar atas das reuniões das sessões ordinárias, extraordinárias, 
solenes, itinerantes e audiências públicas; Realizar pesquisa de leis e o 
acompanhamento da tramitação das proposições legislativas; Redigir 
proposições, convites, convocações e outros documentos afetos ao 



 
 

trabalho legislativo; Solicitar e providenciar documentos e legislação 
necessários ao bom desempenho dos trabalhos das comissões 
fornecendo-lhes subsídios necessários a discussão e a elaboração de 
pareceres sobre os projetos em tramitação; Orientar sempre que 
solicitado, as assessorias parlamentares sobre as proposições a serem 
protocoladas pelo Vereador, analisando redação e técnica legislativa; 
Participar  e assessorar as atividades dos Vereadores, em plenário e dar 
suporte legislativo nas sessões legislativas; Auxiliar sempre que 
solicitado, nos trabalhos das comissões permanentes, temporárias, 
especiais e de inquérito; Atendimento ao público de forma geral com 
informação acerca de legislação municipal; Conferir e coletar assinaturas 
nos documentos de atos legislativos; Operar aparelhos de reprografia, 
tais como scanner, máquina fotocopiadora ou outras similares;Realizar o 
serviço de arquivamento; Organizar o sistema de tramitação de papéis, 
documentos e procedimentos relativos ao suporte legislativo da Câmara 
Municipal; Auxiliar na redação de projetos de lei, resoluções, decretos 
legislativos, portarias e demais atos e documentos legais; Informar 
procedimentos administrativos, encaminhando-os às unidades 
competentes; Realizar serviços de natureza administrativa e burocrática 
relacionadas ao suporte legislativo; Recepcionar documentos dando os 
encaminhamentos colhendo assinaturas e repassando informações ou 
documentos de interesse da Câmara Municipal; Organizar, executar e 
acompanhar cerimoniais, solenidades, atos, sessões, audiências públicas 
e demais eventos da Câmara Municipal, inclusive em sessões ou eventos 
itinerantes; Elaborar os roteiros das solenidades e demais eventos e 
auxiliar na condução do protocolo a ser observado nas cerimônias, 
sessões, audiências e congêneres; Redigir correspondências de 
cerimonial, solicitar a confecção de convites e sua distribuição, bem 
como redigir mensagens protocolares e contribuir com a divulgação dos 
eventos, além de confirmar a presença dos convidados; Conduzir 
cerimônias oficiais, tais como   posses, reuniões solenes e demais 
eventos promovidos pela Câmara; Agendar ou reservar salas e espaços 
para realização de reuniões, seminários e outros, além de organizar 
visitas oficiais e recepção de autoridades e munícipes; Recepcionar e 
encaminhar autoridades e convidados em eventos e solenidades, 
promovendo o registro dos presentes; Recepcionar a documentação 
expedida pelas diversas Unidades Administrativas da Câmara Municipal 
e encaminhá-las à Mesa Diretora ou à Presidência, agilizando o 
atendimento das solicitações recebidas; Executar e coordenar as 
atividades de execução do cerimonial e protocolo de instalação das 
legislaturas da Câmara Municipal e na posse do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores; Realizar, quando solicitado, os trabalhos de mestre de 
cerimônia; Auxiliar os serviços de disponibilização e acesso a 
informação, manutenção do sítio eletrônico, publicações legais ou 
veiculações da Câmara; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por 
iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior; Suporte geral à 
Mesa Diretora e aos Vereadores. 

 


