
Prefeitura de Goiânia
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 10.801, DE 15 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a estrutura administra�va da
Câmara Municipal de Goiânia e dá outras
providências.

O PREFEITO DE GOIÂNIA Faço saber que a Câmara Municipal de Goiânia, Estado
de Goiás, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o modelo de gestão, a estrutura organizacional com
os cargos de provimento em comissão que lhes são correspondentes, bem como as funções de
confiança dos servidores efe�vos do Poder Legisla�vo do Município de Goiânia.

§ 1º Para cumprimento de suas atribuições ins�tucionais e legais, o Poder
Legisla�vo será exercido pela Mesa Diretora por meio de seu Presidente, auxiliado pelos
�tulares de cargos da estrutura administra�va e de assessoramento parlamentar de que trata
esta Lei.

§ 2º Os integrantes da Mesa Diretora estão definidos no Regimento Interno da
Câmara Municipal de Goiânia.

CAPÍTULO II 
DO MODELO DE GESTÃO PARLAMENTAR 

Seção I 
Da Gestão Par�cipa�va

Art. 2º O modelo de gestão parlamentar da Câmara Municipal de Goiânia é
marcado pela dinamização do processo legisla�vo, com a introdução de novas prá�cas
gerenciais e integração de polí�cas públicas legisla�vas, ancoradas na estratégia de gestão
par�cipa�va, visando ao atendimento dos anseios da sociedade organizada e dos cidadãos
goianienses, por meio de atuação transparente que possibilite meios de controle social do
Poder Legisla�vo municipal.

Parágrafo único. Para atender o disposto no caput deste ar�go, a Câmara
Municipal de Goiânia manterá estrutura de par�cipação do cidadão, digital e presencial, no
processo legisla�vo.



Seção II 
Da Atuação Sistêmica

Art. 3º As competências das unidades de gestão ins�tucional da Câmara
Municipal de Goiânia serão planejadas, coordenadas e controladas de forma centralizada, por
meio de sistemas estruturantes definidos no regulamento.

Parágrafo único. As unidades administra�vas que exercem funções de sistemas
estruturantes centralizados subordinam-se, tecnicamente, às normas e orientações emanadas
da unidade administra�va central do sistema.

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 4º A estrutura administra�va da Câmara Municipal de Goiânia compreende a
organização ins�tucional de unidades administra�vas e respec�vos cargos, encarregada da
prestação de serviços públicos legisla�vos, em sintonia com a função cons�tucional do Poder
Legisla�vo municipal, executando a�vidades de forma integrada, nas seguintes áreas de
atuação:

I - Desenvolvimento Polí�co-Parlamentar, representado pelas unidades
administra�vas que atuam nas a�vidades de ar�culação e gestão polí�co-parlamentar do Poder
Legisla�vo com a finalidade de dar sustentação técnica, polí�ca e operacional ao exercício das
atribuições legais e regimentais da Mesa Diretora;

II - Desenvolvimento da Gestão Legisla�va, representado pelas unidades
administra�vas encarregadas da gestão dos recursos legisla�vos, humanos, financeiros,
administra�vos e tecnológicos, bem como do provimento dos meios de suporte operacionais
necessários ao exercício de suas a�vidades próprias, visando à consecução dos obje�vos do
Poder Legisla�vo municipal.

Art. 5º A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Goiânia é composta
pelas seguintes unidades administra�vas básicas e complementares, subordinadas à Mesa
Diretora por área de atuação:

I - Desenvolvimento Polí�co-Parlamentar:

a) Gabinete da Presidência

1. Chefia de Gabinete da Presidência

1.1. Assessoria de Segurança da Presidência

1.2. Gerência de Expediente da Presidência

1.3. Gerência de Apoio Administra�vo

1.4. Assessoria Jurídica da Presidência

1.4.1. Gerência Jurídica da Presidência

1.5. Assessoria Especial da Presidência I

1.6. Assessoria Especial da Presidência II

2. Assessoria Execu�va Parlamentar

3. Assessoria Execu�va do Cerimonial



4. Assessoria Execu�va de Imprensa da Presidência

4.1. Assessoria de Imprensa da Presidência

5. Assessoria Execu�va de Assuntos Ins�tucionais

5.1. Coordenadoria da Ouvidoria da Mulher 

5.1.1. Assessoria da Ouvidoria da Mulher

5.1.1.1. Chefia do Núcleo de Apoio à Ouvidoria da Mulher

5.2. Coordenadoria de A�vidades Culturais e Comunitárias

6. Procuradoria Geral

6.1. Gerência de Apoio à Procuradoria

6.2. Secretaria Geral da Procuradoria

6.3. Subprocuradoria Geral 

6.3.1. Chefia do Núcleo de Assuntos Administra�vos

6.3.2. Chefia do Núcleo de Assistência Jurídica

6.3.3. Chefia do Núcleo de Assuntos Legisla�vos

7. Controladoria Geral

7.1. Chefia do Núcleo de Apoio ao Controle Interno

7.2. Coordenadoria de Auditoria e Exame de Contas

7.2.1. Chefia do Núcleo de Controle Interno e Auditoria

7.3. Coordenadoria de Análise de Despesa de Pessoal e Contábil

II - Desenvolvimento da Gestão Legisla�va:

a) Diretoria Financeira

1. Coordenadoria de Gestão Financeira

1.1. Gerência da Tesouraria

1.2. Gerência de Contabilidade

2. Coordenadoria de Planejamento Orçamentário e Financeiro

2.1. Gerência de Gestão Orçamentária

b) Diretoria Legisla�va

1. Chefia do Núcleo de Apoio Parlamentar

2. Coordenadoria de Expediente e Protocolo

2.1. Gerência de Expediente e Registro

2.1.1. Chefia do Núcleo de Protocolo

3. Coordenadoria Legisla�va de Plenário

3.1. Gerência de Apoio Legisla�vo

3.2. Gerência de Documentação

3.3. Gerência de Processamento e Controle

3.4. Gerência de Taquigrafia

3.4.1. Chefia do Núcleo de Taquigrafia e Gravação

3.5 Gerência de Redação de Atas

c) Diretoria Geral



1. Chefia do Núcleo de Assistência Administra�va

2. Assessoria de Gestão de Contratos

2.1. Gerência de Contratos

3. Assessoria do Parlamento Jovem

3.1. Chefia do Núcleo de Apoio ao Parlamento Jovem 

4. Coordenadoria da Escola Legisla�va

4.1. Chefia do Núcleo de Coordenação da Escola Legisla�va

4.2. Assessoria Administra�va da Escola Legisla�va

4.3. Assessoria Acadêmica da Escola Legisla�va

5. Diretoria de Administração

5.1. Coordenadoria de Manutenção e Serviços Gerais

5.2. Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

5.2.1. Chefia do Núcleo do Almoxarifado 

5.3. Coordenadoria de Engenharia

5.3.1. Chefia do Núcleo de Apoio à Engenharia

5.4. Coordenadoria de Contrato de Estágio e Jovem Aprendiz 

5.4.1. Chefia do Núcleo de Estágio

6. Diretoria de Compras e Licitações

6.1. Agente de Contratação

6.2. Coordenadoria de Compras

6.2.1. Gerência de Cotação de Preços

7. Diretoria de Comunicação

7.1. Coordenadoria de Imprensa e Comunicação

7.1.1. Assessoria de Comunicação

7.1.2. Assessoria de Imprensa Interna

7.1.3. Assessoria de Mídias Digitais

7.1.4. Assessoria de Relações Públicas

7.1.5. Assessoria de Radialismo e Televisão

7.1.6. Assessor de Website

7.2. Coordenadoria da TV Câmara

7.2.1. Gerência de Gravação e Som

7.2.1.1. Chefia do Núcleo de Gravação e Som

7.2.1.2. Chefia do Núcleo de Áudio e Vídeo

7.2.2. Gerência de Fotojornalismo 

7.3. Coordenadoria do Portal de Transparência

7.4. Coordenadoria do Canal Cidadania 

7.4.1. Chefia do Núcleo de Apoio ao Canal Cidadania

8. Diretoria de Recursos Humanos

8.1. Coordenadoria de Pessoal



8.1.1. Chefia do Núcleo de Processos Administra�vos

8.1.2. Gerência de Arquivo e Documentação

8.2. Coordenadoria de Folha de Pagamento

8.2.1. Gerência de Processamento da Folha

8.2.1.1. Chefia do Núcleo de Cálculo da Folha

8.3. Coordenadoria do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho - Sesmt 

8.3.1. Gerência Especializada em Segurança e Medicina do Trabalho

9. Diretoria de Transporte e Abastecimento

9.1. Coordenadoria de Transporte

9.1.1. Chefia do Núcleo de Abastecimento

10. Diretoria de Tecnologia da Informação

10.1. Coordenadoria de Informá�ca

10.1.1. Gerência de Hardware 

10.1.2. Gerência de Suporte de Informá�ca

10.1.3. Gerência de So�ware.

Art. 6º As unidades básicas da estrutura administra�va com os seus respec�vos
cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Goiânia são os criados e
constantes do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. No Anexo I, também constam as unidades complementares
criadas por esta Lei e remuneradas por Adicional de Função de Confiança – AFC.

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 7º As competências das unidades administra�vas básicas representadas pelo
Gabinete da Presidência, Procuradoria Geral, Controladoria Geral e diretorias estão descritas
neste Capítulo.

Art. 8º As unidades administra�vas básicas não constantes do art. 7º, bem como
as unidades complementares terão suas atribuições descritas no Anexo VI desta Lei. 

Seção I 
Do Gabinete da Presidência

Art. 9º O Gabinete da Presidência é a unidade administra�va superior da Mesa
Diretora que tem por obje�vo apoiar, com suporte técnico e funcional, o Presidente da Câmara
Municipal no exercício de suas funções de representação do Poder Legisla�vo municipal, com
as prerroga�vas e responsabilidades atribuídas por lei e pelo Regimento Interno.

Parágrafo único. Compete ainda ao Gabinete da Presidência, por representação
da Mesa Diretora:

I - a coordenação das a�vidades administra�va, financeira, patrimonial e
legisla�va da Câmara Municipal;

II – o assessoramento jurídico, administra�vo, legisla�vo e parlamentar ao
Presidente;



III - a interação do Poder Legisla�vo municipal com a sociedade organizada, com
os Poderes cons�tuídos, com as ins�tuições públicas ou privadas e com os cidadãos;

IV - o assessoramento de imprensa e a divulgação das a�vidades da Presidência,
bem como a coordenação do cerimonial nas solenidades e eventos sociais do Poder Legisla�vo;

V - a gestão de atendimento ao público, visando ao recebimento de demandas,
reclamações, denúncias relacionadas à mulher ví�ma de violência, com o encaminhamento e
acompanhamento das respostas e soluções junto aos órgãos e en�dades da Administração
Pública municipal, estadual e federal;

VI – a coordenação das a�vidades culturais e comunitárias da Câmara Municipal;

VII – a determinação para a formalização, a publicação e o registro dos atos
oficiais; 

VIII – a supervisão, a orientação e o controle dos serviços de apoio legisla�vo.

Art. 10. À Chefia de Gabinete da Presidência compete supervisionar o
funcionamento do Gabinete e fazer cumprir as determinações da Presidência em assuntos
polí�cos e administra�vos.

Parágrafo único. Cabe ainda à Chefia de Gabinete a coordenação, juntamente à
Assessoria Especial da Presidência, da organização da agenda, do expediente e dos despachos
do Gabinete da Presidência.

Seção II 
Da Procuradoria Geral 

Art. 11. A Procuradoria Geral é a unidade administra�va de assessoramento
jurídico, vinculada à Mesa Diretora e subordinada à Presidência, que tem por finalidade prestar
consultoria em questões de natureza jurídica, legisla�va e administra�va, sendo orientada pelos
princípios da legalidade e do interesse público, tendo, entre outras competências, as seguintes
atribuições legais:

I – a representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal de Goiânia
perante qualquer ente, órgão, instância ou tribunal;

II – o assessoramento técnico-legisla�vo à Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Goiânia e aos Vereadores; 

III – a consultoria e a assessoria jurídica aos setores integrantes da estrutura da
Câmara Municipal em questões que envolvam matéria de natureza jurídica, com análise e
emissão de informações e de pareceres que subsidiem a tomada de decisões;

IV - a orientação na elaboração de projetos de leis, decretos e outros atos
norma�vos de competência do Presidente da Câmara Municipal ou dos Vereadores;

V - o acompanhamento e o controle das ações cuja representação judicial do
Poder Legisla�vo tenha sido conferida a terceiros;

VI - a defesa, em juízo ou fora dele, a�va ou passivamente, dos atos e das
prerroga�vas do Presidente da Câmara Municipal com relação ao exercício do cargo e à
representação judicial da Câmara;

VII - a elaboração de minutas de correspondências ou documentos para prestar
informações ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Presidente da
Câmara Municipal de Goiânia e de outras autoridades que forem indicadas em norma
regulamentar;

VIII - a análise de processos administra�vos e a emissão de parecer jurídico sobre
bene�cios, direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores públicos do quadro próprio,
ocupantes de cargos em comissão e à disposição da Câmara Municipal de Goiânia, desde que



não sujeitos à competência específica de outros órgãos integrantes da Administração
municipal;

IX - a elaboração e a atualização de normas e procedimentos per�nentes à área
de atuação;

X - a proposição de atos de natureza geral e de medidas de caráter jurídico que
visem proteger o patrimônio público em atendimento à decisão da Mesa Diretora;

XI - a proposição da declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer atos
administra�vos manifestadamente contrários ao interesse público em atendimento à
Presidência;

XII - a prestação de assistência jurídica à Comissão Permanente de Licitação;

XIII - o exercício de outras a�vidades correlatas, tendo como objeto o interesse
jurídico do Poder Legisla�vo.

Seção III 
Da Controladoria Geral 

Art. 12. A Controladoria Geral é a unidade administra�va de direção execu�va,
vinculada diretamente à Mesa Diretora e subordinada ao Presidente, que tem a finalidade de
planejar e executar as funções de controle interno, com as seguintes atribuições:

I – a avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

II – a verificação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à
economicidade, à eficácia e à eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e
patrimonial das unidades que compõem a estrutura do Poder Legisla�vo; 

III - o apoio aos órgãos de controle externo no exercício de sua missão
ins�tucional; 

IV - a supervisão e a avaliação dos processos licitatórios e contratuais no âmbito
do Poder Legisla�vo; 

V – o acompanhamento sobre a observância dos limites cons�tucionais, da Lei
de Responsabilidade Fiscal e dos estabelecidos nos demais instrumentos legais; 

VI – a avaliação das medidas para o enquadramento da despesa total com
pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

VII - a análise da consistência dos dados con�dos no Relatório de Gestão Fiscal,
conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII - a avaliação da observância dos limites e das condições para realização de
inscrição em restos a pagar, bem como a des�nação de recursos ob�dos com alienação de
a�vos em face das restrições da LRF; 

IX – o acompanhamento dos prazos para apresentação das prestações de contas
aos órgãos de controle externo; 

X – o monitoramento do cumprimento das recomendações e determinações dos
órgãos de controle externo e interno; 

XI – o assessoramento direto ao Presidente em assuntos de controle interno,
rela�vos ao funcionamento do Poder Legisla�vo; 

XII – a realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do sistema de
controle interno e de avaliação da polí�ca de gerenciamento de riscos;

XIII – a ar�culação das a�vidades relacionadas ao sistema de controle interno
com a sugestão de elaboração dos atos norma�vos sobre procedimentos de controle; 



XIV - a avaliação da aplicação da legislação concernente à execução
orçamentária, financeira e patrimonial; 

XV- o controle das operações de crédito, avais e garan�as, bem como dos direitos
e haveres do Poder Legisla�vo; 

XVI – a manifestação sobre os aspectos técnicos, econômicos, financeiros e
orçamentários das contratações da Câmara Municipal;

XVII – o exercício de outras a�vidades correlatas de coordenação e
aperfeiçoamento do sistema de controle interno.

Seção IV 
Da Diretoria Financeira

Art. 13. A Diretoria Financeira é a unidade administra�va de direção execu�va,
vinculada diretamente à Mesa Diretora e subordinada à Presidência, que tem por finalidade de
planejar e coordenar a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal, tendo, entre
outras competências, as seguintes atribuições legais:

I – o planejamento, a coordenação, a orientação e o controle das a�vidades
relacionadas ao processo de execução orçamentária e financeira, bem como a gestão das
despesas, dos serviços de tesouraria e prestação de contas do Poder Legisla�vo;

II – a supervisão dos serviços contábeis e financeiros da Câmara Municipal;

III - a elaboração, a emissão e a assinatura de balancetes, balanços patrimoniais e
a prestação de contas rela�vas à gestão financeira e orçamentária da Câmara Municipal e
demais a�vidades inerentes à contabilidade, observando a legislação vigente;

IV - o registro e o controle contábeis da administração financeira e patrimonial,
bem como a execução orçamentária;

V - o processamento do pagamento de despesas e da movimentação das contas
bancárias da Câmara Municipal;

VI - o controle do repasse do duodécimo do Poder Legisla�vo;

VII - a coordenação das a�vidades rela�vas à execução orçamentária, financeira e
contábil; e o estabelecimento e o acompanhamento da programação financeira de desembolso,
em conformidade com determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e normas legais
per�nentes;

VIII - a proposição de normas e procedimentos para controle e acompanhamento
dos gastos públicos do Poder Legisla�vo;

IX – a promoção de medidas asseguradoras do equilíbrio orçamentário e
financeiro das contas públicas da Câmara Municipal;

X - o acompanhamento dos gastos com pessoal, materiais, serviços, encargos
diversos, instalações e equipamentos, para proposição da programação das despesas de custeio
e de capital do Poder Legisla�vo;

XI – a formalização do empenho e ordem de pagamento das despesas e o
acompanhamento da execução orçamentária e financeira em todas as suas fases;

XII – a guarda de valores da Câmara ou a ela caucionados;

XIII – o acompanhamento dos processos rela�vos à execução orçamentária e
financeira no âmbito dos órgãos de controle interno e externo;

XIV - a elaboração das propostas para o Plano Plurianual, para a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e para a Lei do Orçamento Anual, a serem encaminhadas com as propostas do
Poder Execu�vo;



XV – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Presidente e demais
membros da Mesa.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Legisla�vo municipal poderá designar o
Diretor Financeiro como gestor para ordenar despesas, o qual prestará conta de seus atos.

Seção V 
Da Diretoria Legisla�va

Art. 14. A Diretoria Legisla�va é a unidade administra�va de direção execu�va,
vinculada diretamente à Mesa Diretora e subordinada à Presidência, que tem por finalidade
planejar, organizar e coordenar a execução das a�vidades de apoio ao processo legisla�vo, às
sessões plenárias, às comissões legisla�vas permanentes, temporárias, especiais e de inquérito,
bem como elaborar atos legisla�vos e acompanhar as proposições em tramitação, os prazos
regimentais e as votações em Plenário, tendo, entre outras competências, as seguintes
atribuições legais:

I - o fornecimento de suporte ao processo legisla�vo com execução das tarefas
rela�vas ao expediente e à preparação da ordem do dia das reuniões plenárias, obje�vando o
assessoramento de natureza técnico-legisla�va à Mesa Diretora na condução e direção dos
trabalhos legisla�vos;

II – a coordenação do andamento dos serviços relacionados ao processo
legisla�vo e das a�vidades de secretaria a ele rela�vos; 

III – a supervisão da expedição de atos da Mesa, da Presidência e das comissões,
resoluções, decretos legisla�vos, autógrafos de lei, cer�dões, leis promulgadas pelo Legisla�vo,
convocações em geral, avisos e demais documentos; 

IV – a organização dos serviços de registro e referência legisla�va, de biblioteca e
de documentação da Câmara Municipal; 

V – a supervisão e a manutenção do serviço de efe�vação de estudos e
elaboração de documentos relacionados com matéria legisla�va, de interesse do parlamentar e
de suas prerroga�vas legiferantes;

VI – o assessoramento técnico e jurídico aos membros da Mesa e aos demais
Vereadores; 

VII – a promoção de medidas para dar sequência à tramitação de processos
legisla�vos; 

VIII – a revisão periódica de processos e documentos legisla�vos arquivados,
propondo des�nação adequada; 

IX – a expedição de cer�dões a respeito de decisões legisla�vas que lhe sejam
determinadas pelo Diretor Geral, pelo Presidente e por demais membros da Mesa; 

X – a coordenação das a�vidades de assessoramento técnico-administra�vo e
jurídico às comissões e ao Plenário; 

XI – a supervisão da elaboração da pauta da ordem do dia das sessões da
Câmara; 

XII - a expedição de relatórios sobre o andamento de processos legisla�vos aos
Vereadores; 

XIII - a ordenação da divulgação dos atos de Plenário por meio da imprensa; 

XIV – a supervisão da taquigrafia e a redação das atas das sessões da Câmara; 

XV – o acompanhamento do andamento de quaisquer reuniões ou sessões
especiais, quando realizadas no recinto do Plenário; 

XVI – a coordenação do protocolo de papéis, documentos e processos
encaminhados à Câmara;



XVII – a orientação para registro, recebimento e envio da correspondência oficial
da Câmara; 

XVIII – o cumprimento e a promoção de medidas para fazer cumprir as
determinações do Presidente e dos demais membros da Mesa; 

XIX – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Presidente.

Seção VI 
Da Diretoria Geral 

Art. 15. A Diretoria Geral é a unidade administra�va de gestão e planejamento,
subordinada à Presidência, que tem por finalidade planejar, coordenar, orientar e controlar as
a�vidades relacionadas aos serviços logís�cos, administra�vos, às compras, às licitações e aos
contratos, bem como realizar a gestão de pessoas, de frotas, de comunicação, de patrimônio,
de almoxarifado, de zeladoria e de tecnologia da informação, tendo, entre outras
competências, as seguintes atribuições legais:

I – o assessoramento ao Presidente e aos demais membros da Mesa na
organização e na coordenação das a�vidades da Câmara;

II – o assessoramento e a prestação de apoio às a�vidades legisla�vas e polí�co-
ins�tucionais da Câmara Municipal;

III – a supervisão e o controle das a�vidades dos gabinetes dos Vereadores;

IV – o repasse aos demais diretores das informações e solicitações do Presidente
e dos outros membros da Mesa Diretora;

V - o planejamento e a supervisão das a�vidades administra�vas em geral, do
controle patrimonial, dos serviços de engenharia e manutenção, do almoxarifado, da gestão do
transporte e dos serviços de tecnologia; 

VI – a ordenação das a�vidades do pessoal da Câmara; 

VII – a promoção de medidas e a implantação de mecanismos, visando ao
planejamento, à coordenação, à orientação, ao controle e à fiscalização dos serviços
administra�vos da Câmara Municipal, de maneira a o�mizar o desempenho das unidades
administra�vas e servidores;

VIII – a supervisão, a orientação e o controle dos serviços de apoio
administra�vo;

IX – a elaboração de minutas e a expedição de cer�dões, à vista de despacho da
autoridade competente;

X – a determinação para iniciar os processos de compras e licitações da Câmara
Municipal;

XI – a supervisão da gestão de pessoal, da elaboração da folha de pagamento e
das a�vidades de medicina ocupacional da Câmara Municipal; 

XII – a supervisão dos requerimentos administra�vos e demandas da sociedade
organizada endereçadas ao Presidente; 

XIII – a coordenação das reuniões de Diretoria;

XIV – o planejamento e a supervisão das ações e projetos da Escola Legisla�va;

XV - o planejamento e a supervisão das ações e projetos do Parlamento Jovem;

XVI – a gestão dos convênios e contratos de compras e prestação de serviços da
Câmara Municipal;

XVII – a fiscalização da execução dos contratos e convênios man�dos pela
Câmara Municipal;



XVIII – a supervisão das ações de comunicação social e relação com a sociedade; 

XIX– o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Presidente.

Seção VII 
Da Diretoria de Administração

Art. 16. A Diretoria de Administração é a unidade administra�va de direção
execu�va, subordinada à Diretoria Geral da Câmara, que tem por finalidade a coordenação e a
execução de a�vidades relacionadas aos serviços administra�vos, tendo, entre outras
competências, as seguintes atribuições legais:

I – a coordenação dos serviços de implementação, manutenção e controle da
estrutura �sica de bens do patrimônio mobiliário e imobiliário da Câmara Municipal; 

II – a gestão dos serviços de expediente, logís�ca, almoxarifado, arquivo e
documento da Câmara Municipal;

III – a coordenação e o controle dos serviços de segurança e vigilância nas áreas
internas e externas da Câmara Municipal;

IV – a supervisão dos serviços de recepção, copa e zeladoria da Câmara
Municipal;

V – a supervisão e o controle da prestação de serviço de apoio administra�vo, do
suprimento de material de expediente e manutenção de instalações e equipamentos nas
unidades administra�vas da Câmara Municipal;

VI – a promoção do tombamento de bens patrimoniais da Câmara, mantendo-os
devidamente cadastrados;

VII - a coordenação e o controle dos estágios, Programa Jovem Aprendiz e
outros;

VIII – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.

Seção VIII 
Da Diretoria de Compras e Licitações

Art. 17. A Diretoria de Compras e Licitações é a unidade administra�va de
direção execu�va, subordinada à Diretoria Geral da Câmara, que tem por finalidade planejar,
organizar, coordenar e controlar a execução dos atos administra�vos rela�vos aos processos de
compras e licitações, visando à  aquisição de materiais e insumos e/ou à contratação de bens e
serviços para a Câmara Municipal, tendo, entre outras competências, as seguintes atribuições
legais:

I – a sistema�zação das demandas de compras e a contratação de serviços das
unidades administra�vas da Câmara;

II - a execução das a�vidades de fiscalização dos contratos, bem como o
gerenciamento dos convênios para atender as necessidades da Câmara Municipal;

III – a execução dos procedimentos legais para a aquisição de materiais, bens,
equipamentos e contratação de serviços para a Câmara;

IV – a adoção de medidas, visando manter atualizado o cadastro de fornecedores
e o catálogo de materiais de uso da Câmara; 

V – o aferimento da qualidade dos ar�gos empregados nos serviços da Câmara,
verificando os que melhor atendem às suas necessidades;

VI – o acompanhamento dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação;

VII – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.



Seção IX 
Da Diretoria de Comunicação

Art. 18. A Diretoria de Comunicação é a unidade administra�va de direção
execu�va, subordinada à Diretoria Geral, com a finalidade de coordenar a divulgação das
a�vidades da Câmara nos meios de comunicação, inclusive mídias eletrônicas e sociais, tendo,
entre outras competências, as seguintes atribuições legais:

I – o planejamento, a coordenação e a execução da polí�ca de comunicação da
Câmara Municipal, em ar�culação com a Mesa Diretora;

II – o assessoramento aos membros da Mesa Diretora, aos Vereadores e aos
dirigentes da Câmara na interação com os veículos de comunicação, bem como sobre os fatos
de interesse da Câmara repercu�dos na mídia;

III - a divulgação de informações e atos oficiais do Poder Legisla�vo em todas as
áreas e níveis, por meio de veículos próprios ou terceirizados;

IV - o oferecimento de informações precisas sobre a�vidades da Câmara aos
órgãos de comunicação, atendendo às exigências conceituais e operacionais de cada veículo;

V - a manutenção de contato diário com os meios de comunicação para garan�r
o fluxo de informações ins�tucionais e tornar públicos os atos da Mesa Diretora;

VI - o estabelecimento de estratégias de comunicação e a execução de eventos
voltados para a promoção e a divulgação das a�vidades da Câmara Municipal;

VII - o acompanhamento das sessões da Câmara e dos eventos com a
par�cipação de membros da Mesa Diretora;

VIII – a coordenação da cobertura pela imprensa dos trabalhos da Câmara;

IX – a edição de informa�vos sobre os assuntos pautados pela Câmara;

X – a gestão de veículos próprios de comunicação da Câmara, bem como de suas
redes sociais;

XI – a gestão do Portal de Transparência da Câmara e do Canal da Cidadania;

XII – o registro em mídia eletrônica e fotográfica das audiências, sessões e
eventos da Câmara;

XIII – a produção e a divulgação da publicidade ins�tucional da Câmara;

XIV - a interação e o monitoramento das redes sociais, visando à divulgação de
informações de interesse do Poder Legisla�vo municipal;

XV - a manutenção e a alimentação de dados e informações do sí�o oficial da
Câmara Municipal;

XVI – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.

Parágrafo único. Cabe à Diretoria de Comunicação a uniformização das
informações que serão divulgadas na mídia, devendo as demais unidades administra�vas acatar
a sua orientação.

Seção X 
Da Diretoria de Recursos Humanos

Art. 19. A Diretoria de Recursos Humanos é a unidade administra�va de direção
execu�va, subordinada à Diretoria Geral da Câmara, que tem por finalidade de planejar,
organizar e coordenar a execução das a�vidades de gestão de pessoas, avaliação de
desempenho, recrutamento, seleção e treinamento, bem como a manutenção e a atualização
dos registros funcionais e execução de todo o ato formal para a geração da folha de pagamento



dos servidores da Câmara Municipal de Goiânia, tendo, entre outras competências, as seguintes
atribuições legais:

I – o planejamento, a coordenação, a formulação e a execução de programas de
desenvolvimento de recursos humanos na Câmara Municipal de Goiânia; 

II – a programação e execução de a�vidades técnico-educa�vas voltadas para
atualização, aperfeiçoamento e especialização dos servidores da Câmara Municipal de Goiânia;

III – a execução de programas de avaliação de desempenho dos servidores, em
decorrência do Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de
Goiânia;

IV – a promoção dos estudos e pesquisas no campo técnico-educa�vo,
difundindo seus resultados, especialmente no que se refere à promoção do desenvolvimento
de recursos humanos e aperfeiçoamento da administração da Câmara Municipal;

V – a orientação para realização de cursos, seminários, palestras e demais
a�vidades per�nentes; 

VI – a prestação de serviço de recrutamento e seleção de servidores, realizando
cursos, responsabilizando-se pela inscrição de candidatos, publicação de editais, aplicação de
provas e classificação dos aprovados; 

VII – a manutenção e a atualização do acervo de legislação per�nente ao
pessoal; 

VIII – a promoção da análise periódica dos documentos constantes dos
assentamentos funcionais dos servidores sob sua guarda, com o obje�vo de assegurar sua
conservação; 

IX – a promoção de medidas para dar curso ao processo de administração de
pessoal da Câmara com aplicação da legislação per�nente; 

X – a elaboração, a vista dos relatórios de frequência, da folha de pagamento do
pessoal da Câmara; 

XI – a promoção da inspeção médica periódica dos servidores da Câmara para os
fins de polí�ca de pessoal e desenvolvimento de recursos humanos;

XII – a gestão do Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores da Câmara
Municipal de Goiânia; 

XIII – a gestão do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho  –
Sesmt;

XIV – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.

Seção XI 
Da Diretoria de Transporte e Abastecimento

Art. 20. A Diretoria de Transporte e Abastecimento é a unidade administra�va de
direção execu�va, subordinada à Diretoria Geral da Câmara, que tem por finalidade de planejar,
organizar, executar e controlar a frota de veículos da Câmara Municipal, tendo, entre outras
competências, as seguintes atribuições legais:

I – a gestão e o controle dos contratos de serviços terceirizados de locação de
carros oficiais, aquisição de combus�veis, peças, lubrificantes e afins; 

II – a gestão do seguro da frota de veículos da Câmara Municipal;

III – o planejamento, a avaliação e o controle do consumo de combus�vel dos
veículos; 



IV – o controle e a verificação de veículos oficiais junto às oficinas que estão
aptas a fazer a manutenção e reforma; 

V – a gestão dos documentos dos veículos oficiais;

VI – a sistema�zação de demanda por veículos e insumos das demais unidades
administra�vas, bem como a supervisão dos processos de licitação para contratação de serviço
e aquisição junto aos setores competentes da Câmara Municipal, relacionados à Diretoria;

VII – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.

Seção XII 
Da Diretoria de Tecnologia da Informação

Art. 21. A Diretoria de Tecnologia da Informação é a unidade administra�va de
direção execu�va, subordinada à Diretoria Geral da Câmara, que tem por finalidade de planejar,
organizar, executar e controlar os processos de informa�zação da Câmara Municipal, tendo,
entre outras competências, as seguintes atribuições legais:

I - o planejamento e a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI da Câmara Municipal;

II - a implementação do processo de informa�zação com orientação para o uso
adequado de ferramentas de tecnologia da informação;

III – o planejamento e a coordenação de projetos de desenvolvimento e a
manutenção de sistemas, rede elétrica estabilizada, rede local sem fio, infraestrutura
computacional, serviços de atendimento de informá�ca e demais a�vidades de tecnologia da
informação; 

IV – a promoção de ações para garan�r a disponibilidade, a qualidade e a
confiabilidade dos processos, produtos e serviços de tecnologia; 

V – o acompanhamento, a avaliação, a elaboração e a execução dos planos,
programas, projetos e contratações estratégicas de tecnologia da informação e comunicação;

VI – a implementação e a execução da polí�ca de segurança da tecnologia da
informação; 

VII – o alinhamento, a orientação e o suporte da equipe de Tecnologia da
Informação - TI necessários ao cumprimento das tarefas diárias da Câmara;

VIII – a atualização dos sistemas e soluções de so�ware e hardware;

IX – a implementação da comunicação efe�va por voz (sistema de telefonia) e
dados (so�ware de comunicação interna);

X – a realização de estruturação e reestruturação de rede de dados; 

XI – a gestão das a�vidades de tecnologia da informação, observando
cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados; 

XII - a realização do acompanhamento e o levantamento das necessidades dos
usuários de TI, definindo estratégias e plano de inves�mento para prover de sistemas e
recursos;

XIII – o desenvolvimento de outras a�vidades atribuídas pelo Diretor Geral e pelo
Presidente.

CAPÍTULO III 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO



Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 22. Os cargos de provimento em comissão são de livre escolha, nomeação e
exoneração da Mesa Diretora e requerem dedicação exclusiva de seus ocupantes, exceto para
os casos de acumulação legal quando não houver incompa�bilidade de horário.

§ 1º Compete ao Presidente da Câmara a nomeação para os cargos de
provimento em comissão previstos nesta Lei.

§ 2º Os cargos de provimento em comissão são des�nados ao desempenho de
funções de direção, chefia e assessoramento para serem ocupados nas unidades
administra�vas, nas comissões permanentes e nos gabinetes dos parlamentares.

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no § 2º, considera-se:

I – direção: conjunto de atribuições que, desempenhadas nas posições
hierárquicas mais elevadas da Câmara de Goiânia, dizem respeito ao cumprimento de
a�vidades de dirigir, coordenar, controlar equipes, processos e projetos;

II – chefia: conjunto de atribuições que, desempenhadas na posição hierárquica
mais elevada de unidade administra�va integrante da estrutura básica ou complementar, dizem
respeito ao cumprimento de a�vidades de dirigir, coordenar, supervisionar, controlar equipes,
processos e projetos;

III – assessoramento: conjunto de atribuições concernentes à ap�dão para
auxiliar na execução das a�vidades administra�vas, em razão de determinado conhecimento ou
qualificação.

§ 4º Os servidores nomeados nos cargos de provimento em comissão receberão
a sua remuneração pela unidade administra�va de sua lotação e exercício. 

Seção II 
Dos Cargos da Estrutura Administra�va

Art. 23. Os cargos de provimento em comissão da estrutura administra�va são os
criados e especificados no Anexo I desta Lei, com os respec�vos símbolos e quan�ta�vos.

§ 1º Os valores da remuneração mensal dos cargos de provimento em comissão
dos �tulares de unidades administra�vas básicas são os fixados no Anexo II desta Lei.

§ 2º As atribuições gerais dos cargos de que trata este ar�go estão dispostas no
Anexo VI desta Lei.

§ 3º A posição hierárquica e o símbolo remuneratório são atribuídos a cada cargo
de provimento em comissão da estrutura administra�va, levando em consideração, entre
outros, os seguintes critérios:

I – a complexidade das funções exercidas e o correspondente poder decisório;

II – o grau de responsabilidade atribuído ao �tular;

III – o número de unidades administra�vas e servidores subordinados;

IV – o volume de processos administra�vos em tramitação na respec�va
unidade.

§ 4º Os servidores nomeados para cargos das unidades administra�vas básicas
farão declaração de bens nos termos da legislação vigente.

§ 5º Os �tulares de unidades administra�vas da Câmara Municipal serão
subs�tuídos nas suas faltas e impedimentos por outro integrante da estrutura administra�va
designado pelo Chefe do Poder Legisla�vo.

§ 6º Quando o período da subs�tuição de que trata o § 5º ultrapassar  15
(quinze) dias, o subs�tuto perceberá o valor da remuneração do subs�tuído a �tulo de



gra�ficação por subs�tuição, equivalente aos dias em que ocupar as funções, não cumula�vo
com a sua remuneração de origem se for �tular de cargo em comissão.

§ 7º A carga horária do servidor nomeado para os cargos de provimento em
comissão constantes do Anexo I desta Lei será de 40 (quarenta) horas semanais.

Seção III 
Dos Cargos de Assessoramento Parlamentar

Art. 24. Os cargos de provimento em comissão em nível de assessoramento
parlamentar são os criados e especificados no Anexo III desta Lei para lotação nos gabinetes
dos Vereadores.

§ 1º Os símbolos e valores da remuneração mensal dos cargos de provimento em
comissão de assessoramento parlamentar são os fixados no Anexo III desta Lei.

§ 2º Os cargos de que trata este ar�go, no desempenho de suas funções,
exercerão, entre outras, as atribuições especificadas no Anexo VI desta Lei.

§ 3º O ato de nomeação de servidores para cargos de assessoramento
parlamentar deve conter o gabinete de lotação.

§ 4º  A indicação de pessoa para ocupar os cargos de provimento em comissão
de assessoramento parlamentar é de competência única e exclusiva dos Vereadores.

§ 5º O Vereador poderá indicar para nomeação no mínimo 10 (dez) e no máximo
25 (vinte e cinco) cargos de assessor parlamentar, incluído o Assessor-Chefe de Gabinete,
observado o valor máximo da verba de gabinete como limite para essa finalidade.

§ 6º Eventuais saldos financeiros da verba de gabinete não u�lizados para
nomeação de assessores parlamentares não serão acumulados para o mês subsequente.

§ 7º A verba de gabinete e os valores dos cargos a que se refere o § 1º deste
ar�go serão reajustados anualmente na mesma data e nos mesmos índices de correção dos
vencimentos dos servidores efe�vos da Câmara Municipal de Goiânia.

Art. 25. O servidor ocupante de cargo de provimento efe�vo da Câmara
Municipal ou de outro órgão à sua disposição, quando nomeado para cargo de provimento em
comissão de assessoramento parlamentar previsto no Anexo III desta Lei, receberá 90%
(noventa por cento) do valor do vencimento do cargo para o qual foi nomeado, a �tulo de
gra�ficação de representação de cargo comissionado, sem prejuízo de sua remuneração e
vantagens pessoais incorporadas. 

§ 1º O vencimento do cargo efe�vo, as vantagens incorporáveis, a gra�ficação de
representação de cargo comissionado e o AFC serão considerados para cálculo do uso da verba
de gabinete para os servidores que forem requisitados para exercício nos gabinetes
parlamentares. 

§ 2º A carga horária do servidor nomeado para os cargos de assessoramento
parlamentar constantes do Anexo III desta Lei será de 30 (trinta) horas, exceto para o cargo de
Assessor-Chefe de Gabinete, que cumprirá jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º Os servidores efe�vos nomeados para cargos de assessoramento
parlamentar constantes do Anexo III desta Lei cumprirão jornada de 40 (quarenta) horas
semanais.

Seção IV 
Dos Cargos de Assessoramento Amplo

Art. 26. Os cargos de provimento em comissão de assessoramento amplo são os
criados e especificados no Anexo IV desta Lei, com os respec�vos símbolos, quan�ta�vos e
valores de remuneração mensal, com lotação nas unidades administra�vas do Poder Legisla�vo
municipal.



§ 1º A gestão dos cargos de que trata este ar�go será feita pelo Gabinete da
Presidência para efeito de controle de quan�ta�vo, lotação e remanejamento.

§ 2º O ato de nomeação de servidores para cargos de assessoramento amplo
deve conter a unidade administra�va de lotação.

§ 3º Os servidores �tulares de cargos de provimento em comissão de
assessoramento amplo poderão ser lotados em quaisquer diretorias na estrutura organizacional
da Câmara Municipal de Goiânia, de acordo com a discricionariedade ou necessidade definida
pela Presidência.

§ 4º Os cargos de que trata este ar�go poderão ser remanejados de sua lotação
inicial para outras unidades administra�vas por ato do Gabinete da Presidência. 

§ 5º De acordo com o nível de escolaridade exigido, os ocupantes dos cargos de
que trata este ar�go exercerão as atribuições descritas no Anexo VI desta Lei.

§ 6º A carga horária do servidor nomeado para os cargos de assessoramento
amplo constantes do Anexo IV desta Lei será de 30 (trinta) horas semanais.

§ 7º Os servidores efe�vos nomeados para cargos de assessoramento amplo
constantes do Anexo IV desta Lei cumprirão jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

 Seção V 
Dos Requisitos para Ocupação de Cargos Comissionados

Art. 27. Além do vínculo de confiança, a escolha para a ocupação de cargo de
provimento em comissão poderá exigir escolaridade específica, qualificação técnica e/ou
experiência profissional.

§ 1º Os cargos de provimento em comissão previstos nesta Lei exigem grau de
escolaridade mínima de ensino fundamental para a sua nomeação e preferencialmente:

I - a escolaridade de nível superior para os servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão com os símbolos DAS-1, DAS-2, DAS-3, DAS-4, AE-1, ACG, APG-1 e
APG-2;

II - a escolaridade de nível médio para os servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão com os símbolos AE-2, AE-3, AE-4, AE-5, APG-3, APG-4 e APG-5;

III - a escolaridade de nível fundamental completo para os servidores ocupantes
de cargos de provimento em comissão com os símbolos APG-6 e APG-7.

§ 2º Para os servidores designados a exercer função de confiança remunerada
com os adicionais de símbolo AFC-2 e AFC-3, a escolaridade mínima deverá ser
preferencialmente de nível médio. 

§ 3º Ato do Chefe do Poder Legisla�vo poderá es�pular exigências específicas
para o preenchimento de cargos de provimento em comissão de direção, chefia e
assessoramento, quando a necessidade do serviço jus�ficar que, no recrutamento, deva ser
considerado certo �po de qualificação técnica e experiência profissional, de maneira que:

I - para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, o servidor deve ser
efe�vo e ter obrigatoriamente formação em Tecnologia da Informação ou similar; 

II - para o cargo de Coordenador de Tecnologia da Informação, o servidor deve
ser preferencialmente efe�vo e ter obrigatoriamente formação em Tecnologia da Informação
ou similar;

III - para o cargo de Subprocurador Geral, o servidor deve ser efe�vo, entre os
Procuradores e Assessores Jurídicos da Câmara Municipal de Goiânia, lotado na Procuradoria
há pelo menos 3 (três) anos;

IV - para o cargo de Coordenador de Engenharia, o servidor deve ter formação
em Engenharia com registro no conselho da profissão;



V – para o cargo de Diretor de Comunicação, o servidor deve ter formação em
Comunicação;

VI – para o cargo de Diretor de Controle Interno, o servidor deverá
 obrigatoriamente ser efe�vo;

VII – para o cargo de Diretor de Recursos Humanos, o servidor deverá
 obrigatoriamente ser efe�vo.

§ 4º O servidor nomeado para ocupar cargo de provimento em comissão da
Câmara Municipal de Goiânia deverá apresentar documentação probatória de sua escolaridade,
qualificação técnica e experiência profissional, no ato da posse.

§ 5º Fica vedada a posse em quaisquer cargos comissionados de nomeado que
não atenda aos requisitos previstos nesta Lei, em lei especial e no art. 20-A da Lei Orgânica do
Município de Goiânia.

Seção VI 
Do Comissionamento de Servidores Efe�vos

Art. 28. O servidor que acumular licitamente 2 (dois) cargos efe�vos, quando
inves�do em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efe�vos,
salvo na hipótese em que houver compa�bilidade de horário e local com exercício de um deles,
declarada pela chefia imediata de lotação e ra�ficada pela Diretoria Geral.

Art. 29. O servidor ocupante de cargo de provimento efe�vo, quando nomeado
para cargo de provimento em comissão de que tratam os Anexos II e IV desta Lei, receberá 70%
(setenta por cento) do valor do vencimento do cargo para o qual foi nomeado, a �tulo de
gra�ficação de representação de cargo comissionado, sem prejuízo de sua remuneração e
vantagens pessoais incorporadas. 

§ 1º A gra�ficação de representação de cargo comissionado equivalente ao
percentual disposto no caput deste ar�go aplica-se inclusive aos cargos des�nados à ocupação
exclusiva de servidores efe�vos.

§ 2º Em qualquer hipótese, os servidores remunerados por adicional de função
de confiança receberão os valores integrais previstos no Anexo V desta Lei.

§ 3º O disposto no caput deste ar�go aplica-se aos servidores efe�vos
pertencentes a outros órgãos e en�dades da União, Estado, Distrito Federal e outros
municípios, colocados à disposição da Câmara Municipal de Goiânia.

Art. 30. Fica estabelecido que no mínimo 10% (dez por cento) dos cargos de
provimento em comissão serão ocupados por servidores públicos efe�vos nos termos do inciso
V do art. 37 da Cons�tuição Federal, já inclusos os cargos nomeados na forma do disposto no §
3º do art. 27 desta Lei.

Seção VII 
Das Competências Comuns dos Titulares de Cargos em Comissão

Art. 31. As atribuições e competências comuns dos cargos de provimento em
comissão de direção, chefia e assessoramento de que trata esta Lei são as descritas a seguir:

I - programar, organizar, orientar, dirigir, coordenar e supervisionar a execução de
todas as tarefas de sua responsabilidade;

II - promover os meios adequados ao suprimento das necessidades, de modo a
assegurar o desempenho da unidade que dirige;

III - assessorar o superior imediato no planejamento e na organização das
a�vidades e dos serviços que lhe forem solicitados;

IV - responsabilizar-se e prestar contas junto à unidade administra�va
hierarquicamente superior dos resultados alcançados;



V - cumprir e fazer cumprir, na área de sua atuação, as normas e regulamentos
vigentes;

VI – zelar, em sua área de atuação, pela implantação, implementação e
funcionamento das normas de controle interno estabelecidas para todas as unidades
administra�vas da Câmara Municipal;

VII - distribuir os serviços ao pessoal sob sua direção, examinando o andamento
dos trabalhos e providenciando sua pronta conclusão;

VIII - promover a sistema�zação das formas de execução dos serviços de sua
competência;

IX - informar e instruir processos de sua área de atuação, encaminhando aqueles
que dependem de solução de autoridade imediatamente superior;

X - proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao nível
imediatamente superior e decisório em processos de sua competência;

XI - manter a disciplina do pessoal de sua unidade de trabalho;

XII - despachar com o superior hierárquico imediato os assuntos de sua
competência.

CAPÍTULO IV 
DO ADICIONAL DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA

Seção I 
Das Funções de Confiança

Art. 32. O servidor ocupante de cargos de provimento efe�vo da Câmara
Municipal poderá ser designado para exercer funções de confiança com atribuições de direção,
chefia e assessoramento ou responsabilidades extras conferidas por esta Lei ou pela Mesa
Diretora.

Parágrafo único. Considera-se função de confiança o exercício de funções para as
quais se exija esforço extra em relação às atribuições originais do cargo do servidor efe�vo e/ou
de sua jornada de trabalho.

Seção II 
Do Adicional de Função de Confiança 

Art. 33. Fica criado o Adicional de Função de Confiança - AFC, com símbolo e
valor previstos no Anexo V desta Lei, des�nado a retribuir servidores da Câmara Municipal de
Goiânia que exerçam funções de confiança nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 1º Os servidores efe�vos designados para o exercício de função de confiança
de Subprocurador Geral, Assessores de Segurança da Presidência, Agentes de Contratação,
Gerentes e Chefes de Núcleo, bem como as Funções de Confiança de Serviços Especiais serão
remunerados por AFC, com quan�ta�vo criado e descrito na forma do Anexo I desta Lei.

§ 2º O provimento do AFC é priva�vo de servidor ocupante de cargo efe�vo,
inclusive de outras esferas de governo ou Poderes que esteja à disposição da Câmara Municipal
de Goiânia.

§ 3º O AFC previsto nesta Lei é de livre escolha, atribuição e des�tuição pelo
Chefe do Poder Legisla�vo. 

§ 4º O AFC reveste-se de natureza transitória, sendo dispensável, a qualquer
tempo, o servidor nele inves�do, bem como:



I - não é atribuível nem cumula�vo com a remuneração de servidor
comissionado;

II - o valor dele decorrente será percebido cumula�vamente  à remuneração do
cargo de provimento efe�vo;

III - somente será devido em razão do efe�vo exercício das a�vidades ou funções
de confiança a ele correspondentes nos termos desta Lei ou ato do Chefe do Poder Legisla�vo; 

IV – consideram-se de efe�vo exercício das funções de confiança somente os
afastamentos em razão de férias, luto, licença paternidade, casamento e, até o limite de 180
(cento e oitenta) dias, os casos de licença maternidade ou para tratamento da própria saúde;

V - não será incorporado à remuneração do servidor e também não integra a
base de cálculo para efeito de concessão de qualquer outra vantagem pecuniária, inclusive para
aposentadoria e contribuição previdenciária, salvo para efeitos de percepção de férias e
gra�ficação de décimo terceiro.

§ 5º Os servidores efe�vos designados para o exercício de função de confiança
deverão cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

CAPÍTULO V 
DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA

Art. 34. Fica criada a Gra�ficação Especial de Segurança para retribuir servidores
requisitados e designados para exercer funções em gabinetes específicos de assessoramento de
segurança no âmbito da Presidência da Câmara Municipal de Goiânia, com quan�ta�vo
especificado no Anexo VII desta Lei.

§ 1º A Gra�ficação Especial de Segurança de que trata este ar�go corresponderá
a 1/3 (um terço):

I - do valor da remuneração percebida no órgão de origem para os policiais e
bombeiros militares;

II - do valor do vencimento-base percebido no órgão de origem para os guardas
civis metropolitanos.

§ 2º A Gra�ficação Especial de Segurança será atribuída por ato do Presidente da
Câmara Municipal de Goiânia.

§ 3º Os servidores de que trata este ar�go deverão cumprir jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais.

CAPÍTULO VI 
DAS DIÁRIAS

Art. 35. Nos termos das disposições do Estatuto dos Servidores da Câmara de
Goiânia, os Vereadores e servidores do Poder Legisla�vo, quando devidamente autorizados
pelo Presidente se afastarem da sede de Goiânia para outro município, terão direito a
percepção de diárias para fazer face às despesas de hospedagem, alimentação e locomoção,
cujo valor, limite de dias de viagem e obje�vos dos deslocamentos passíveis de pagamento do
bene�cio serão fixados por ato do Diretor Financeiro.

§ 1º O valor da diária será diferenciado, considerando a distância da viagem e a
hierarquia da seguinte forma:



I – para cidades do interior do estado, haverá um valor; para a capital federal e
regiões do País, outro valor;

II – para o Presidente, Vereadores e Diretores, haverá um valor; para os demais
servidores, outro valor.

§ 2º O valor de diária será fixado, levando-se em conta o obje�vo da viagem, a
duração e a distância da capital do estado e, ainda, a hierarquia da seguinte forma:

I - para cidades do interior do estado:

a) Presidente, Vereadores e Diretores: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

b) demais servidores: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

II – para capital federal e outras regiões do País: 

a) Presidente, Vereadores e Diretores: R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) servidores ocupantes de cargo de chefia e detentores de cargo de nível
superior: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

c) demais servidores: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

§ 3º Os servidores da Câmara Municipal de Goiânia que, em função do serviço,
tenham que efetuar deslocamento para outras localidades, acompanhando o Presidente,
Vereador ou Diretor, farão jus à diária correspondente à diária de Vereador.

§ 4º A solicitação da diária deverá ser dirigida à Presidência da Câmara, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do deslocamento, devidamente
fundamentada, que será encaminhada à Diretoria Financeira para análise, autorização e
expedição da portaria competente, que deverá conter:

I – nome, cargo ou função do servidor contemplado;

II – local de des�no;

III – obje�vo da viagem;

IV – duração provável do afastamento; 

V – número de diárias concedidas.

Parágrafo único. A liberação de diárias somente será autorizada após a
comprovação da per�nência entre os obje�vos e fins da viagem e as atribuições funcionais do
solicitante e do beneficiário.

§ 5º O beneficiário da diária apresentará relatório circunstanciado da viagem à
Diretoria Financeira no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do retorno da viagem, sob pena de não
ter outra diária liberada.

§ 6º Caso não restem comprovados os obje�vos da viagem que resultaram na
concessão da diária ou não tenha havido o deslocamento, o servidor deverá devolver os valores
recebidos no prazo de 5 (cinco) dias contados da no�ficação para essa finalidade, sob pena de
desconto do valor devido na folha de pagamento do servidor.

§ 7º A importância devolvida terá a respec�va despesa anulada e os valores
rever�dos à dotação, nos termos do con�do no art. 38 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março
de 1964.

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 36. O impacto decorrente da aplicação desta Lei absorverá o índice da data-
base de maio de 2022, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
em 12,13% (doze vírgula treze por cento), para revisão geral da remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de Goiânia, de que tratam os Anexos II, IV e V,  nos termos do art. 37, X, da
Cons�tuição da República.

§ 1º A revisão de que trata o caput deste ar�go abrange os subsídios dos agentes
polí�cos do Poder Legisla�vo, cuja atualização fica autorizada por esta Lei.

§ 2º Em decorrência da disposição do caput deste ar�go, o valor máximo da
verba de gabinete des�nado à nomeação de assessores parlamentares de que trata § 5º do art.
24 desta Lei será de R$ 95.612,80 (noventa e cinco mil, seiscentos e doze reais e oitenta
centavos) mensais por gabinete parlamentar. 

Art. 37. As competências das unidades administra�vas básicas descritas nesta
Lei, quando necessário, serão detalhadas nos termos do regulamento por meio de resolução.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre as competências das unidades
administra�vas complementares.

Art. 38. Os servidores comissionados, os efe�vos ocupantes de cargos
comissionados, os designados para exercer função de confiança e função rela�va à Gra�ficação
Especial de Segurança poderão ser convocados sempre que houver interesse da Administração,
não lhes sendo devido pagamento por serviço extraordinário.

Art. 39. Os servidores comissionados que �verem jornada de trabalho de 30
(trinta) horas semanais exercerão suas a�vidades com carga horária con�nua de 6 (seis) horas
diárias, com intervalo de 15 (quinze) minutos após 4 (quatro) horas de trabalho.

Art. 40. Os servidores que forem requisitados para auxiliar os trabalhos das
Comissões Especiais de Inquérito (CEI) e designados para comissões temporárias de estudos,
avaliação, técnicas e de execução de trabalhos, nos termos do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Goiânia  no primeiro caso e de regulamentação expedida pela Mesa Diretora no
segundo, poderão receber até 100 (cem) Unidades Padrão de Vencimento - UPVs, pelo prazo de
sua duração, a �tulo de indenização por jornada extra de serviço.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste ar�go, somente serão
liberados 3 (três) servidores para cada CEI e , no máximo, 5 (cinco) servidores efe�vos para as
comissões de estudo, avaliação, técnicas e execução de trabalhos.

Art. 41. Para os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão que
forem reconduzidos por ato do Chefe do Poder Legisla�vo aos cargos de que trata esta Lei, fica
man�da a con�nuidade do vínculo, independentemente dos cargos anteriormente ocupados,
sem acerto rescisório.

Art. 42. Aos �tulares do mandato de Vereador é assegurado o pagamento do
décimo terceiro salário em valor não superior ao seu subsídio, bem como o terço de férias.

Art. 43. Ficam ex�ntas as unidades administra�vas que não constem das
disposições do art. 5º desta Lei, inclusive os seus respec�vos cargos.

Art. 44. Sempre que houver atualização salarial em decorrência da data-base, os
valores da remuneração dos cargos de provimento em comissão e do Adicional de Função de
Confiança de que trata esta Lei serão reajustados na mesma proporção.

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 



Art. 45. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias alocadas ao orçamento de 2022 da Câmara Municipal de Goiânia.

Art. 46. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo  seus
efeitos a par�r de 1º de agosto de 2022.

Art. 47.  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as seguintes:

I – art. 20 da Lei nº 6.569, de 01 de março de 1988;

II – Resolução nº 05, de 12 de julho de 1990;

III –art. 21 da Resolução nº 05, de 20 de outubro de 1997;

IV – Resolução nº 001, de 02 de fevereiro de 1998;

V– Resolução nº 04, de 17 de junho de 1998;

VI– Resolução nº 011, de 18 de dezembro de 2003;

VII – Lei nº 8.536, de 04 de junho de 2007;

VIII – Lei nº 8.625, de 27 de março de 2008;

IX – Lei nº 8.886, de 05 de janeiro de 2010;

X – Lei nº 8.927, de 07 de julho de 2010;

XI – Lei nº 9.039, de 13 de maio de 2011;

XII – Lei nº 9.219, de 08 de janeiro de 2013;

XIII– Lei nº 9.428, de 12 de junho de 2014;

XIV – Lei nº 10.046, de 30 de junho de 2017;

XV– Lei nº 10.137, de 21 de março de 2018;

XVI – Lei nº 10.330, de 20 de março de 2019;

XVII – Lei nº 10.415, de 31 de outubro de 2019;

XVIII – arts. 84, 85, 86, 87 e 88 da Lei Complementar nº 335, de 1º de janeiro de
2021;

XIX - Lei nº 10.719, de 29 de dezembro de 2021. 

Goiânia, 15 de julho de 2022.

ROGÉRIO CRUZ 
Prefeito de Goiânia

Projeto de Lei de autoria da Mesa Diretora.

ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS E COMPLEMENTARES DA ESTRUTURA, SEUS RESPECTIVOS CARGOS

DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, SÍMBOLOS E QUANTITATIVOS

UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURA CARGO/ FUNÇÃO DE CONFIANÇA SIMBOLO QUANT.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Chefia de Gabinete da Presidência Básica Chefe de Gabinete da Presidência DAS-1 1

Assessoria de Segurança da Presidência Compl. Assessor de Segurança da Presidência AFC-2 3

Gerência de Expediente da Presidência Compl. Gerente de Expediente da Presidência AFC-2 1

Gerência de Apoio Administra�vo Compl. Gerente de Apoio Administra�vo AFC-2 2

Assessoria Jurídica da Presidência Básica Assessor Jurídico da Presidência DAS-3 2

Gerência Jurídica da Presidência Compl. Gerente Jurídico da Presidência AFC-2 1

Assessoria Especial da Presidência I Básica Assessor Especial da Presidência I DAS-2 4

Assessoria Especial da Presidência II Básica Assessor Especial da Presidência II DAS-3 5

Assessoria Execu�va Parlamentar Básica Assessor Execu�vo Parlamentar DAS-1 1

Assessoria Execu�va do Cerimonial Básica Assessor Execu�vo do Cerimonial DAS-1 1

ESTRUTURA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS ESPECIAIS

Adicional de Função de Confiança de Serviços Especiais do

Cerimonial
Compl.

Função de Confiança de Serviços

Especiais do Cerimonial
AFC-3 5

Assessoria Execu�va de Imprensa da Presidência Básica
Assessor Execu�vo de Imprensa da

Presidência
DAS-1 1

Assessoria de Imprensa da Presidência Básica Assessor de Imprensa da Presidência DAS-3 2

Assessoria Execu�va de Assuntos Ins�tucionais Básica
Assessor Execu�vo de Assuntos

Ins�tucionais
DAS-1 1

Coordenadoria da Ouvidoria da Mulher Básica Coordenador da Ouvidoria da Mulher DAS-2 1

Assessoria da Ouvidoria da Mulher Básica Assessor da Ouvidoria da Mulher DAS-4 1

Chefia do Núcleo de Apoio à Ouvidoria da Mulher Compl.
Chefe do Núcleo de Apoio à Ouvidoria

da Mulher
AFC-3 1

Coordenadoria de A�vidades Culturais e Comunitárias Básica
Coordenador de A�vidades Culturais

e Comunitárias
DAS-2 1

UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURA CARGO/ FUNÇÃO DE CONFIANÇA SIMBOLO
QUANT.

Procuradoria Geral Básica Procurador Geral DAS-1
1

Gerência de Apoio à Procuradoria Compl. Gerente de Apoio à Procuradoria AFC-2 1

Secretaria Geral da Procuradoria Compl. Secretário Geral da Procuradoria AFC-3
1

Subprocuradoria Geral Básica Subprocurador Geral AFC-1
1

Chefia do Núcleo de Assuntos

Administra�vos
Compl.

Chefe do Núcleo de Assuntos

Administra�vos
AFC-3

1

Chefia do Núcleo de Assistência Jurídica Compl.
Chefe do Núcleo de Assistência

Jurídica
AFC-3

1

Chefia do Núcleo de Assuntos Legisla�vos Compl.
Chefe do Núcleo de Assuntos

Legisla�vos
AFC-3

1

Controladoria Geral Básica Controlador Geral DAS-1
1

Chefia do Núcleo de Apoio ao Controle Interno Compl. Chefe do Núcleo de Controle Interno AFC-3
1

Coordenadoria de Auditoria e Exame de

Contas
Básica

Coordenador de Auditoria e Exame

de Contas
DAS-2

1

Chefia do Núcleo de Controle Interno e

Auditoria
Compl.

Chefe do Núcleo de Controle Interno

e Auditoria
AFC-3

1

Coordenadoria de Análise de Despesa de

Pessoal e Contábil
Básica

Coordenador de Análise de Despesa

de Pessoal e Contábil
DAS-2

1



Diretoria Financeira Básica Diretor Financeiro DAS-1

1

Coordenadoria de Gestão Financeira Básica Coordenador de Gestão Financeira DAS-2
1

Gerência da Tesouraria Compl. Gerente da Tesouraria AFC-2
1

Gerência de Contabilidade Compl. Gerente de Contabilidade AFC-2
1

Coordenadoria de Planejamento

Orçamentário e Financeiro
Básica

Coordenador de Planejamento

Orçamentário e Financeiro
DAS-2

1

Gerência de Gestão Orçamentária Compl. Gerente de Gestão Orçamentária AFC-2 1

Diretoria Legisla�va Básica Diretor Legisla�vo DAS-1
1

Chefia do Núcleo de Apoio Parlamentar Compl.
Chefe do Núcleo de Apoio

Parlamentar
AFC-3

1

Coordenadoria de Expediente e Protocolo Básica
Coordenador de Expediente e

Protocolo
DAS-2

1

Gerência de Expediente e Registro Compl. Gerente de Expediente e Registro AFC-2
1

Chefia do Núcleo de Protocolo Compl. Chefe do Núcleo de Protocolo AFC-3
1

Coordenadoria Legisla�va de Plenário Básica Coordenador Legisla�vo de Plenário DAS-2
1

Gerência de Apoio Legisla�vo Compl. Gerente de Apoio Legisla�vo AFC-2
1

Gerência de Documentação Compl. Gerente de Documentação AFC-2
1

Gerência de Processamento e Controle Compl.
Gerente de Processamento e

Controle
AFC-2

1

Gerência de Taquigrafia Compl. Gerente de Taquigrafia AFC-2
1

Chefia do Núcleo de Taquigrafia e

Gravação
Compl.

Chefe do Núcleo de Taquigrafia e

Gravação
AFC-3

1

Gerência de Redação de Atas Compl. Gerente de Redação de Atas AFC-2
1

ESTRUTURA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA

DE SERVIÇOS ESPECIAIS

Adicional de Função de Confiança de

Serviços Especiais da Taquigrafia
Compl.

Função de Confiança de Serviços

Especiais da Taquigrafia
AFC-3

6

Adicional de Função de Confiança de

Serviços Especiais do Plenário
Compl.

Função de Confiança de Serviços

Especiais do Plenário
AFC-3

4

Adicional de Função de Confiança de

Serviços Especiais da Revisão na

Taquigrafia

Compl.
Função de Confiança de Serviços

Especiais da Revisão de Taquigrafia
AFC-3 3

UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURA CARGO/ FUNÇÃO DE CONFIANÇA SIMBOLO QUANT.

Diretoria Geral Básica Diretor Geral DAS-1 1

Chefia do Núcleo de Assistência Administra�va Compl.
Chefe do Núcleo de Assistência

Administra�va
AFC-3 51

Assessoria de Gestão de Contratos Básica Assessor de Gestão de Contratos DAS-3 1



Gerência de Contratos Compl. Gerente de Contratos AFC-2 1

Assessoria do Parlamento Jovem Básica Assessor do Parlamento Jovem DAS-4 1

Chefia do Núcleo de Apoio ao Parlamento Jovem Compl.
Chefe do Núcleo de Apoio ao

Parlamento Jovem
AFC-3 1

Coordenadoria da Escola Legisla�va Básica Coordenador da Escola Legisla�va DAS-2 1

Chefia do Núcleo de Coordenação da Escola Legisla�va. Compl.
Chefe do Núcleo de Coordenação da

Escola Legisla�va.
AFC-3 1

Assessoria Administra�va da Escola Legisla�va Básica
Assessor Administra�vo da Escola

Legisla�va
DAS-4 1

Assessoria Acadêmica da Escola Legisla�va Básica
Assessor Acadêmico da Escola

Legisla�va
DAS-4 1

Diretoria de Administração Básica Diretor de Administração DAS-1 1

Coordenadoria de Manutenção e Serviços Gerais Básica
Coordenador de Manutenção e

Serviços Gerais
DAS-2 1

Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio Básica
Coordenador de Almoxarifado e

Patrimônio
DAS-2 1

Chefia do Núcleo do Almoxarifado Compl. Chefe do Núcleo do Almoxarifado AFC-3 1

Coordenadoria de Engenharia Básica Coordenador de Engenharia DAS-2 1

Chefia do Núcleo de Apoio à Engenharia Compl.
Chefe do Núcleo de Apoio à

Engenharia
AFC-3 1

Coordenadoria de Contrato de Estágio e Jovem Aprendiz Básica
Coordenador de Contrato de

Estágio e Jovem Aprendiz
DAS-2 1

Chefia do Núcleo de Estágio Compl. Chefe do Núcleo de Estágio AFC-3 1

Diretoria de Compras e Licitações Básica Diretor de Compras e Licitações DAS-1 1

Agente de Contratação Compl. Agente de Contratação AFC-2 2

Coordenadoria de Compras Básica Coordenador de Compras DAS-2 1

Gerência de Cotação de Preços Compl. Gerente de Cotação de Preços AFC-2 1

Diretoria de Comunicação Básica Diretor de Comunicação DAS-1 1

Coordenadoria de Imprensa e Comunicação Básica
Coordenador de Imprensa e

Comunicação
DAS-2 3

Assessoria de Comunicação Básica Assessor de Comunicação DAS-4 2

Assessoria de Imprensa Interna Básica Assessor de Imprensa Interna DAS-4 1

Assessoria de Mídias Digitais Básica Assessor de Mídias Digitais DAS-4 1

Assessoria de Relações Públicas Básica Assessor de Relações Públicas DAS-4 1

Assessoria de Radialismo e Televisão Básica Assessor de Radialismo e Televisão DAS-4 1

Assessoria de Website Básica Assessor de Website DAS-4 1

Coordenadoria da TV Câmara Básica Coordenador da TV Câmara DAS-2 1

Gerência de Gravação e Som Compl. Gerente de Gravação e Som AFC-2 1

Chefia do Núcleo de Gravação e Som Compl. Chefe do Núcleo de Gravação e Som AFC-3 1

Chefia do Núcleo de Áudio e Vídeo Compl. Chefe do Núcleo de Áudio e Vídeo AFC-3 1

Gerência de Fotojornalismo Compl. Gerente de Fotojornalismo AFC-2 1

Coordenadoria do Portal de Transparência Básica
Coordenador do Portal de

Transparência
DAS-2 1

Coordenadoria do Canal Cidadania Básica Coordenador do Canal Cidadania DAS-2 1



Chefia do Núcleo de Apoio ao Canal Cidadania Compl.
Chefe do Núcleo de Apoio ao Canal

Cidadania
AFC-3 1

Diretoria de Recursos Humanos Básica Diretor de Recursos Humanos DAS-1 1

Coordenadoria de Pessoal Básica Coordenador de Pessoal DAS-2 1

Chefia do Núcleo de Processos Administra�vos Compl.
Chefe do Núcleo de Processos

Administra�vos
AFC-3 1

Gerência de Arquivo e Documentação Compl.
Gerente de Arquivo e

Documentação
AFC-2 1

Coordenadoria de Folha de Pagamento Básica
Coordenador de Folha de

Pagamento
DAS-2 1

Gerência de Processamento da Folha Compl. Gerente de Processamento da Folha AFC-2 1

Chefia do Núcleo de Cálculo da Folha Compl. Chefe do Núcleo de Cálculo da Folha AFC-3 1

Coordenadoria do Serviço Especializado em Segurança e

Medicina do Trabalho (SESMT);
Básica

Coordenador do Serviço

Especializado em Segurança e

Medicina do Trabalho (SESMT);

DAS-2 1

Gerência Especializada em Segurança e Medicina do Trabalho Compl.
Gerente Especializado em Segurança

e Medicina do Trabalho
AFC-2 1

Diretoria de Transporte e Abastecimento Básica
Diretor de Transporte e

Abastecimento
DAS-1 1

Coordenadoria de Transporte Básica Coordenador de Transporte DAS-2 1

Chefia do Núcleo de Abastecimento Compl. Chefe do Núcleo de Abastecimento AFC-3 1

Diretoria de Tecnologia da Informação Básica
Diretor de Tecnologia da

Informação
DAS-1 1

Coordenadoria de Informá�ca Básica Coordenador de Informá�ca DAS-2 1

Gerência de Hardware Compl. Gerente de Hardware AFC-2 1

Gerência de Suporte de Informá�ca Compl. Gerente de Suporte de Informá�ca AFC-2 1

Gerência de So�ware Compl. Gerente de So�ware AFC-2 1

ANEXO II

TABELA DE SÍMBOLOS E VALORES DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

NÍVEL DOS CARGOS SÍMBOLO REMUNERAÇÃO

Direção, Chefia e Assessoramento Superior
(DAS)

DAS-1 15.515,86

DAS-2 10.343,92

DAS-3 5.861,54

DAS-4 4.689,22

ANEXO III



CARGOS DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR DE PROVIMENTO EM COMISSÃO COM SEUS RESPECTIVOS
SÍMBOLOS E VALORES DE REMUNERAÇÃO

CARGO SÍMBOLO REMUNERAÇÃO

Assessor- Chefe de Gabinete ACG 9.620,16

Assessor Parlamentar de Gabinete I APG - 1 8.199,00

Assessor Parlamentar de Gabinete II APG - 2 7.105,80

Assessor Parlamentar de Gabinete III APG - 3 6.012,60

Assessor Parlamentar de Gabinete IV APG - 4 4.919,40

Assessor Parlamentar de Gabinete V APG - 5 3.826,20

Assessor Parlamentar de Gabinete VI APG - 6 2.405,04

Assessor Parlamentar de Gabinete VII APG - 7 1.967,76

ANEXO IV

CARGOS DE ASSESSORAMENTO AMPLO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO COM SEUS RESPECTIVOS
SÍMBOLOS, QUANTITATIVOS E VALORES DE REMUNERAÇÃO

CARGO SÍMBOLO QUANT. REMUNERAÇÃO

Assessor Especial I AE-1 11 10.343,92

Assessor Especial II AE-2 86 5.861,54

Assessor Especial III AE-3 93 4.689,22

Assessor Especial IV AE-4 12 3.751,38

Assessor Especial V AE-5 115 2.694,39

ANEXO V

ADICIONAIS DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA COM SÍMBOLOS E VALORES

NOME SÍMBOLO VALOR

Adicional de Função de Confiança - I AFC-1 10.343,92

Adicional de Função de Confiança - II AFC-2 4.055,27

Adicional de Função de Confiança - III AFC-3 2.969,48

ANEXO VI
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA



QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

CARGO SÍMBOLO ATRIBUIÇÃO

Chefe de Gabinete da Presidência DAS-1

Atribuições previstas nos arts. 9º ao 21 desta Lei.

Procurador Geral DAS-1

Controlador Geral DAS-1

Diretor Financeiro DAS-1

Diretor Legisla�vo DAS-1

Diretor Geral DAS-1

Diretor de Administração DAS-1

Diretor de Compras e Licitações DAS-1

Diretor de Comunicação DAS-1

Diretor de Recursos Humanos DAS-1

Diretor de Transporte e
Abastecimento

DAS-1

Diretor de Tecnologia da
Informação

DAS-1

Assessor Execu�vo Parlamentar DAS-1

Exercer a�vidades de assessoramento no âmbito da Presidência quanto aos
serviços de acompanhamento, junto aos órgãos públicos municipais, dos
requerimentos expedidos pelos parlamentares; acompanhar a aplicação e execução
das emendas imposi�vas; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de
atuação.

Assessor Execu�vo do Cerimonial DAS-1

Coordenar o planejamento, organização e execução dos eventos realizados na
Câmara Municipal; organizar a agenda de eventos da Câmara, ouvindo o Presidente
e os Vereadores e, quando for o caso, a Diretoria Geral; manter-se informado sobre
a realização de eventos oficiais da Cidade, nos quais o Presidente deva estar
presente; acompanhar o Presidente em suas visitas oficiais; definir o roteiro das
sessões solenes e especiais da Câmara; recepcionar as autoridades e visitas ilustres,
acompanhando-as em sua permanência na Câmara; coordenar o serviço de copa e
cozinha diretamente ligado ao plenário e auditórios; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Assessor Execu�vo de Imprensa da
Presidência

DAS-1

Assessorar o Presidente nas agendas rela�vas à comunicação e em atendimentos da
imprensa, dentro e fora da Câmara Municipal de Goiânia; divulgar na imprensa
no�cias sobre os parlamentares; gerir as relações públicas e/ou jornalismo com os
veículos de impressa em geral; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de
atuação.

Assessor Execu�vo de Assuntos
Ins�tucionais

DAS-1

Assessorar o Presidente nas relações da Câmara Municipal de Goiânia com as
en�dades públicas, privadas e sem fins lucra�vos, bem como com os demais entes
da federação; executar as funções de consultoria e de assessoramento relacionadas
à ouvidoria da mulher e às a�vidades culturais e comunitárias; exercer outras
a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Assessor Especial da Presidência I DAS-2
Exercer a�vidades de assessoramento na organização da agenda, do expediente e
dos despachos do Gabinete da Presidência; exercer outras a�vidades per�nentes à
sua área de atuação.



Coordenador da Ouvidoria da
Mulher

DAS-2 Coordenar as a�vidades de recebimento de denúncias de violência domés�ca ou
violação aos direitos da mulher; diligenciar junto aos setores competentes e
orientar sobre a u�lização dos serviços de rede de atendimento da mulher em
situação de violência; coordenar atendimentos e serviços prestados à mulher;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Coordenador de A�vidades
Culturais e Comunitárias

DAS-2

Coordenar e elaborar a programação cultural semanal, mensal e anual; planejar e
produzir eventos e ações culturais; estabelecer estratégias para captação de
parcerias para produção de eventos; dar assistência na recepção dos convidados
durante os eventos: mobilizar públicos e redes específicas para as ações dos
projetos; estabelecer relações ins�tucionais com agentes culturais do Município;
executar outras a�vidades inerentes à sua área de atuação.

Coordenador de Auditoria e
Exame de Contas

DAS-2

Coordenar os processos de auditoria junto às unidades administra�vas da Câmara
Municipal, bem como acompanhar e fiscalizar a prestação de contas do órgão;
exercer o exame e tomada de contas quando necessário; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Coordenador de Análise de
Despesa de Pessoal e Contábil

DAS-2

Coordenar as a�vidades relacionadas à contabilidade e à prestação de contas junto
aos órgãos fiscalizadores; supervisionar os processos de gestão de recursos
humanos e toda a�vidade rela�va à folha de pagamento da Câmara Municipal;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Coordenador de Gestão Financeira DAS-2

Coordenar a gestão financeira da Câmara, envolvendo a gestão da tesouraria e da
contabilidade; fazer a programação de pagamentos de acordo com o recebimento
do Duodécimo; coordenar as a�vidades de elaboração das demonstrações
financeiras e contábeis da Câmara Municipal; exercer outras a�vidades per�nentes
à sua área de atuação.

Coordenador de Planejamento
Orçamentário e Financeiro

DAS-2

Coordenar o planejamento orçamentário e financeiro da Câmara Municipal;
elaborar fluxo de caixa; projetar indicadores de desempenho econômico-financeiro
da Câmara; coordenar a elaboração e execução do PPA, LDO e LOA da Câmara;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Coordenador de Expediente e
Protocolo

DAS-2

Planejar e coordenar as a�vidades do protocolo geral da Câmara Municipal;
supervisionar os serviços de recebimento, seleção, registro, distribuição e
expedição de correspondências e demais documentos ins�tucionais; prestar apoio
técnico aos protocolos setoriais das unidades administra�vas da Câmara Municipal;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador Legisla�vo de
Plenário

DAS-2

Coordenar o fluxo da tramitação regimental do processo legisla�vo e os prazos
regimentais; elaborar, sob a orientação do Diretor Legisla�vo e da Mesa Diretora ou
do Presidente, a pauta da ordem do dia, o expediente e a agenda mensal de
a�vidades plenárias; elaborar os roteiros das sessões plenárias no aspecto técnico-
legisla�vo; prestar assessoramento de natureza técnica legisla�va ao Diretor
Legisla�vo, à Mesa Diretora, na condução dos trabalhos legisla�vos, e, em especial,
ao Presidente na direção das reuniões de Plenário; realizar, sob o aspecto técnico-
legisla�vo, a preparação das reuniões ordinárias, extraordinárias, i�nerantes, de
instalação da legislatura e de eleição da Mesa Diretora e Comissões; assessorar as
a�vidades de apoio e de assessoramento técnico legisla�vo dos trabalhos das
comissões permanentes, temporárias, especiais e de inquérito; supervisionar
medidas visando à publicidade, atualização, catalogação e consolidação da
legislação municipal; assessorar as a�vidades de elaboração e redação final dos
projetos de lei, resoluções, decretos legisla�vos e demais proposições;
supervisionar o encaminhamento, ao Poder Execu�vo municipal e aos demais
órgãos municipais, dos projetos de lei e demais proposições aprovadas, verificando
prazos, protocolo e demais procedimentos; emi�r pareceres e propor melhorias em
sua área de atuação; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador da Escola Legisla�va DAS-2

Exercer as a�vidades de coordenação das a�vidades e equipes da Escola Legisla�va;
planejar e supervisionar o programa de capacitação e aperfeiçoamento dos
servidores da Câmara; buscar parcerias para o desenvolvimento dos programas de
ensino; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Manutenção e
Serviços Gerais

DAS-2 Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e supervisão dos serviços gerais e
de manutenção da Câmara Municipal; estabelecer ro�nas; distribuir tarefas e



inspecionar o seu cumprimento; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Almoxarifado e
Patrimônio

DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e supervisão do funcionamento
do almoxarifado e da gestão patrimonial; gerenciar o estoque e a demanda de
reposição, encaminhando as solicitações de compras ao setor competente;
supervisionar a documentação de entrada e saída de suprimentos; acompanhar os
prazos de validade dos materiais; verificar a conformidade dos produtos entregues,
com as especificações exigidas no ato da aquisição; coordenar o trabalho de
cadastro, classificação, iden�ficação e inventário patrimoniais; controlar e baixar
transferências, bem como calcular depreciação; desenvolver outras a�vidades
inerentes ao cargo.

Coordenador de Engenharia DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e supervisão dos serviços de
engenharia da Câmara Municipal; prestar assessoria na elaboração de projetos;
supervisionar a execução de obras no âmbito da Câmara Municipal; analisar e
aprovar auditorias de obras e serviços; auditar documentação legal de serviços e
obras terceirizadas; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Contrato de
Estágio e Jovem Aprendiz

DAS-2

Exercer a�vidades de coordenação dos processos de contratação, entrevista,
seleção, demissão e controle de frequência, bem como dos pagamentos dos
estagiários, jovens aprendizes e outros; acompanhar a renovação dos contratos,
convênios, parcerias e afins; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Compras DAS-2
Coordenar e planejar os processos de aquisição de materiais e prestação de
serviços; coordenar e supervisionar as cotações de preços; supervisionar o cadastro
de fornecedores; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Imprensa e
Comunicação

DAS-2

Coordenar, planejar, supervisionar e executar as a�vidades de comunicação
ins�tucional da Câmara Municipal de Goiânia; coordenar as ações relacionadas à
cobertura e divulgação das a�vidades do Legisla�vo Municipal; coordenar e
supervisionar as a�vidades das unidades administra�vas subordinadas à
Coordenadoria de Imprensa e Comunicação, bem como promover a integração das
equipes com vistas à padronização das informações; prestar assessoramento ao
Presidente e Vereadores durante entrevistas para os meios de comunicação;
desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador da TV Câmara DAS-2

Coordenar, planejar e supervisionar as a�vidades de produção e transmissão de
conteúdo da TV Câmara; supervisionar, orientar e executar a�vidades de gravação,
edição e integração de áudios e imagens; supervisionar a operação de
equipamentos, bem como de sua manutenção; realizar outras a�vidades inerentes
ao cargo.

Coordenador do Portal de
Transparência

DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e supervisão do Portal de
Transparência da Câmara Municipal; coletar, revisar e publicar os dados rela�vos ao
Poder Legisla�vo; zelar pelo cumprimento da legislação inerente ao acesso à
informação; manter periodicidade na atualização das informações no Portal;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador do Canal Cidadania DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e execução dos serviços
relacionados ao Canal Cidadania; coordenar o recebimento de demandas,
manifestações, reclamações, sugestões, consultas ou elogios da população ou de
en�dades públicas e privadas; planejar e supervisionar as equipes de atendimento
do Canal Cidadania; analisar as solicitações recebidas, proceder o seu
encaminhamento aos setores competentes para as devidas providências e dar
retorno aos solicitantes, quando for o caso; elaborar relatórios de esta�s�cas de
ques�onamentos e atendimento em geral, mantendo as informações atualizadas e
disponíveis para consulta; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Expediente e
Protocolo

DAS-2

Planejar e coordenar as a�vidades do protocolo geral da Câmara Municipal;
supervisionar os serviços de recebimento, seleção, registro, distribuição e
expedição de correspondências e demais documentos ins�tucionais; prestar apoio
técnico aos protocolos setoriais das unidades administra�vas da Câmara Municipal;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador Legisla�vo de
Plenário

DAS-2 Coordenar o fluxo da tramitação regimental do processo legisla�vo e os prazos
regimentais; elaborar, sob a orientação do Diretor Legisla�vo e da Mesa Diretora ou



do Presidente, a pauta da ordem do dia, o expediente e a agenda mensal de
a�vidades plenárias; elaborar os roteiros das sessões plenárias no aspecto técnico-
legisla�vo; prestar assessoramento de natureza técnica legisla�va ao Diretor
Legisla�vo, à Mesa Diretora, na condução dos trabalhos legisla�vos, e, em especial,
ao Presidente na direção das reuniões de Plenário; realizar, sob o aspecto técnico-
legisla�vo, a preparação das reuniões ordinárias, extraordinárias, i�nerantes, de
instalação da legislatura e de eleição da Mesa Diretora e Comissões; assessorar as
a�vidades de apoio e de assessoramento técnico legisla�vo dos trabalhos das
comissões permanentes, temporárias, especiais e de inquérito; supervisionar
medidas visando à publicidade, atualização, catalogação e consolidação da
legislação municipal; assessorar as a�vidades de elaboração e redação final dos
projetos de lei, resoluções, decretos legisla�vos e demais proposições;
supervisionar o encaminhamento, ao Poder Execu�vo municipal e aos demais
órgãos municipais, dos projetos de lei e demais proposições aprovadas, verificando
prazos, protocolo e demais procedimentos; emi�r pareceres e propor melhorias em
sua área de atuação; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Pessoal DAS-2

Coordenar e executar as a�vidades de gestão de pessoal em relação à modulação,
controle de processos, gestão de documentos, controle e concessão de bene�cios,
em como o levantamento de necessidade de treinamento; realizar outras a�vidades
inerentes ao cargo.

Coordenador de Folha de
Pagamento

DAS-2

Coordenar, planejar e executar os processos de elaboração da folha de pagamento;
analisar e conferir os cálculos da folha de pagamento para encaminhamento ao
departamento financeiro; controlar a folha de frequência; manter atualizada a
legislação de pessoal; supervisionar o recolhimento de encargos sociais e
obrigações estatutárias; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador do Serviço
Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT);

DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e execução de programas
des�nados à prevenção e vigilância à saúde dos servidores; supervisionar a
elaboração e divulgação de material informa�vo, bem como promover campanhas
educa�vas e palestras para discu�r a prevenção da saúde ocupacional; avaliar,
acompanhar e tomar demais providências quanto aos encaminhamentos dos
servidores readaptados, reabilitados, assim como problemas de reabilitação
psicossocial; promover o acompanhamento dos servidores com necessidades
especiais; elaborar e gerir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
junto à equipe técnica dos serviços especializados em engenharia de segurança e
medicina do trabalho; mapear os riscos de insalubridade e periculosidade do local
de trabalho e elaborar o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho -
LTCAT; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Transporte DAS-2

Coordenar as a�vidades de guarda, conservação, abastecimento, limpeza e
manutenção dos veículos da Câmara; supervisionar as despesas da frota de
veículos; comparecer aos locais de acidentes com veículos da Câmara e prestar as
informações solicitadas pela autoridade de trânsito, tomando as providências
necessárias; providenciar o licenciamento e o relicenciamento dos veículos; zelar
pela regularidade da situação dos motoristas, em face de legislação de trânsito em
vigor; controlar o fluxo de veículos nas áreas de estacionamento da sede da
Câmara; gerenciar os seguros da frota; coordenar as a�vidades dos motoristas,
zelando pelo atendimento a legislação; definir as eventuais escalas de viagens;
desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Coordenador de Informá�ca DAS-2

Exercer a�vidades de planejamento e coordenação da área de tecnologia da
informação da Câmara Municipal de Goiânia; fazer a gestão dos serviços de suporte
aos usuários, de manutenção de equipamentos de informá�ca, bem como de
desenvolvimento e manutenção de programas e sistemas; coordenar as a�vidades
de elaboração de projetos de implantação e fluxograma de processos; controlar o
desempenho dos sistemas implantados e os recursos técnicos, propondo melhorias
nos sistemas operacionais dos equipamentos; desenvolver outras a�vidades
inerentes ao cargo.

Assessor Jurídica da Presidência DAS-3 Assessorar o Presidente da Câmara nos assuntos de natureza jurídica e polí�co-



administra�va; elaborar pareceres sobre consultas formuladas pelo Presidente da
Câmara; prestar a assistência jurídica a todos os atos do Presidente de caráter
governamental; apresentar, quando solicitado, análise sobre manifestações jurídicas
efetuadas pela Procuradoria da Câmara Municipal, referendando o entendimento
ou apresentar por escrito entendimento jurídico em sen�do contrário; exercer
outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Assessor Especial da Presidência II DAS-3
Exercer a�vidades de assessoramento da Presidência em relação ao cumprimento
de suas determinações pelas unidades administra�vas da Câmara Municipal;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Assessor de Imprensa da
Presidência

DAS-3

Apoiar a Assessoria Execu�va de Imprensa no registro das audiências, visitas,
conferências e reuniões de que par�cipe ou tenha interesse o Presidente da
Câmara; manutenção de arquivo de recortes de jornais rela�vos a assuntos de
interesse da Presidência e da Câmara; coordenação da cobertura pela imprensa dos
trabalhos da Presidência e da Câmara; exercer outras a�vidades per�nentes à sua
área de atuação.

Assessor de Gestão de Contratos DAS-3

Prestar assessoria quanto a análise e elaboração dos contratos, convênios e outras
peças jurídicas e administra�vas a serem firmadas pela Câmara Municipal;
supervisionar o cumprimento de obrigações contratuais; acompanhar a execução
�sica dos objetos de contratos firmados pela Câmara Municipal de Goiânia com
empresas privadas, públicas e outros entes de administração pública; elaborar
relatórios sobre todo o processo de contratação e execução de obras, serviços e
aquisição de materiais, equipamentos e outros que devido a procedimento
licitatório tenham gerado contratos; comunicar, na forma da Lei, ao seu superior
imediato ou outras autoridades, de possíveis irregularidades de que tenha ciência
em razão de suas atribuições; executar outras a�vidades correlatas.

Assessor da Ouvidoria da Mulher DAS-4

Exercer a�vidades de assessoramento à Coordenadoria da Ouvidoria da Mulher;
auxiliar no atendimento e recebimento de qualquer pessoa �sica ou jurídica para
registrar manifestações a respeito das ações e polí�cas para mulheres, bem como
de assuntos referentes à legislação, direitos e serviços da rede de atendimento à
mulher ví�ma de qualquer violência; auxiliar na produção das ações necessárias à
apuração da veracidade das reclamações e denúncias; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Assessor do Parlamento Jovem DAS-4

Prestar assistência ao processo educa�vo e preparar os jovens para exercício da
cidadania, tendo como exemplo as a�vidades da Câmara Municipal; assessorar e
contribuir para o conhecimento de como se organiza a democracia representa�va,
assim como a importância da par�cipação polí�ca; assessorar na escolha de
melhores projetos enviados por escolas, com base em critérios pré-definidos;
propor alterna�va de novos caminhos para a sociedade buscando soluções para os
problemas existentes e atendê-los para delinear responsabilidades de governos,
organizações e cidadãos; exercer outras a�vidades correlatas.

Assessor Administra�vo da Escola
Legisla�va

DAS-4

Prestar assessoramento administra�vo nas a�vidades inerentes à regularização e
funcionamento da Escola Legisla�va; coordenar as a�vidades administra�vas da
escola, incluindo a expedição de cer�ficados, redação oficial, lavratura de atas,
emissão e supervisão dos diários e listas de presença; elaborar relatório anual de
a�vidades a ser apresentado ao chefe imediato; assinar cer�ficados, documentos e
a correspondência oficial na ausência do coordenador; planejar e coordenar as
solicitações de materiais necessários ao desenvolvimento dos programas;
desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor Acadêmico da Escola
Legisla�va

DAS-4

Prestar assessoramento nas áreas de planejamento, acompanhamento e avaliação
de cursos e programas a serem oferecidos pela Escola Legisla�va, bem como
acompanhar e avaliar desempenho dos instrutores, professores e conferencistas;
coordenar o processo de seleção dos profissionais que ministrarão os curso e
palestras, submetendo à aprovação do coordenador da Escola Legisla�va;
desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor de Comunicação DAS-4 Planejar, supervisionar, orientar e executar as a�vidades relacionadas com
assessoria de imprensa e comunicação da Câmara Municipal; prestar assessoria na



elaboração de roteiros de vídeos e textos para televisão e rádio; acompanhar as
sessões da Câmara Municipal, bem como o Presidente e Vereadores em eventos,
quando necessário; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor de Imprensa Interna DAS-4

Prestar assessoria nas áreas de ar�culação e comunicação interna da Câmara
Municipal; planejar, desenvolver e manter canais de comunicação interna e efe�va,
bem como elaborar material informa�vo e de divulgação de assuntos de interesse
da Câmara Municipal; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor de Mídias Digitais DAS-4

Assessorar, coordenar e executar a�vidades das áreas de geração de conteúdo,
criação de anúncios e interação com público; planejar e executar a criação de
conteúdo para redes sociais, como publicações, textos e mecânicas de ações para
melhoria de desempenho, extração de dados, cruzamento e análises; monitorar e
atualizar as redes sociais da Câmara Municipal; realizar outras a�vidades inerentes
ao cargo.

Assessor de Relações Públicas DAS-4
Exercer a�vidades de planejamento, coordenação e execução dos serviços de
relações públicas da Câmara Municipal; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Assessor de Radialismo e Televisão DAS-4

Exercer a�vidades de assessoramento, planejamento e coordenação das ações de
rádio e televisão da Câmara Municipal; gerenciar a operação de sistemas de som e
vídeo durante as sessões da Câmara Municipal de Goiânia, bem como zelar pelos
arquivos e equipamentos; acompanhar as a�vidades de emissoras de rádio e
televisão; coordenar os serviços de instalação e manutenção do funcionamento de
equipamentos de áudio e vídeo da Câmara Municipal de Goiânia e nas sessões
i�nerantes; realizar outras tarefas correlatas ao cargo.

Assessor de Website DAS-4

Coordenar e executar a�vidades de planejamento, elaboração de projetos,
desenvolvimento e implantação de ambientes na web; gerenciar a infraestrutura,
norma�zação e funcionamento dos ambientes na web; realizar treinamento e
suporte técnico ao usuário, bem como elaborar tutoriais de u�lização dos
ambientes; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

ANEXO VI
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO AMPLO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

CARGO SÍMBOLO ATRIBUIÇÃO

Assessor Especial I AE-1

Assessorar em nível estratégico à diretoria de sua lotação; assessorar as unidades
administra�vas ou comissões em relação aos processos, demandas internas e
outras a�vidades de interesse público; assessorar, sob determinação de seu
superior, as tarefas que lhe forem encarregadas com eficácia e agilidade; auxiliar na
elaboração de documentos, projetos e supervisionar a equipe e grupos de trabalho;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor Especial II AE-2

Assessorar em nível intermediário na elaboração e análise de parecer, relatório,
estudo e outros documentos de natureza administra�va das diretorias, comissões
permanentes e especiais; assessorar no desenvolvimento de trabalhos de natureza
técnica relacionadas à elaboração e à implementação de planos, programas e
projetos; informar-se a respeito das a�vidades desenvolvidas pelas diretorias e
comissões; conferir e coletar assinaturas dos membros nos documentos rela�vos às
funções designadas; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor Especial III AE-3

Assessorar em nível intermediário os trabalhos e reuniões das diretorias e
comissões; assessorar na realização das sessões plenárias e congêneres; assessorar
na elaboração de estudos e projetos de interesse da unidade administra�va de sua
lotação; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Assessor Especial IV AE-4 Assessorar e executar os serviços de apoio às diretorias, às comissões e a outros



setores da administração; assessorar na preparação de relatórios, planilhas e outros
documentos das unidades administra�vas de sua lotação; assessorar os superiores
hierárquicos nas questões demandadas; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Assessor Especial V AE-5

Assessorar no desenvolvimento de a�vidades de suporte às unidades
administra�vas da Câmara Municipal de Goiânia; assessorar na preparação de
expedientes administra�vos; assessorar no levantamento de dados e informações
para subsidiar o trabalho de seus superiores; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

ANEXO VI
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR DE GABINETE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

CARGO SÍMBOLO ATRIBUIÇÃO

Assessor-Chefe de Gabinete ACG

Coordenar e controlar a agenda de compromissos e a�vidades rela�vas às relações
públicas do gabinete parlamentar; realizar atendimento público no âmbito do
gabinete do parlamentar; executar as a�vidades de promoção e ar�culação dos
contatos administra�vos polí�cos e sociais; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Assessor Parlamentar de Gabinete
I

APG - 1 Exercer as a�vidades de assessoramento ao gabinete do parlamentar,
especialmente as seguintes: assessorar o parlamentar em suas a�vidades junto aos
órgãos municipais e no gabinete; assessorar no desenvolvimento e
acompanhamento de projetos e ações do interesse do gabinete do parlamentar;
assessorar no planejamento do mandato do parlamentar; assessorar o parlamentar
nas proposições e monitoramento dos projetos em tramitação na Câmara
Municipal; assessorar o parlamentar na elaboração de projetos, requerimentos e
outras medidas legisla�vas; assessorar o parlamentar na captação de demandas
junto à comunidade para subsidiar o seu mandato; assessorar o parlamentar na
tramitação de seus requerimentos e demandas junto à outros órgãos públicos;
assessorar no acompanhamento da liberação e aplicação da emendas
parlamentares junto ao Poder Execu�vo municipal; assessorar o gabinete
parlamentar no contato direto com o público e nas reuniões do parlamentar;
desenvolver outras a�vidades correlatas no gabinete do parlamentar.

Assessor Parlamentar de Gabinete
II

APG - 2

Assessor Parlamentar de Gabinete
III

APG - 3

Assessor Parlamentar de Gabinete
IV

APG - 4

Assessor Parlamentar de Gabinete
V

APG - 5

Assessor Parlamentar de Gabinete
VI

APG - 6

Assessor Parlamentar de Gabinete
VII

APG - 7

ANEXO VI
QUADRO DE ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

FUNÇÃO DE CONFIANÇA SÍMBOLO ATRIBUIÇÃO

Subprocurador Geral AFC-1 Auxiliar o Procurador Geral; atuar nos processos administra�vos ou judiciais
avocados pelo Procurador Geral; coordenar com o auxílio direto do Procurador
Geral a atuação dos Procuradores da Câmara Municipal de Goiânia em processos
administra�vos ou judiciais e de grupos de estudos sobre matéria de interesse da
administração da Câmara Municipal de Goiânia; atuar por delegação do Procurador
Geral em processos em que a Câmara Municipal de Goiânia seja parte ou, de
qualquer forma, interessada e naqueles em que a Procuradoria Geral da Câmara



Municipal de Goiânia deva intervir; subs�tuir o Procurador Geral em seus
impedimentos legais; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Arquivo e
Documentação

AFC-2

Gerenciar o arquivo da Diretoria de Recursos Humanos; cuidar da organização e
conservação dos documentos sob sua responsabilidade; instruir o processo de
arquivamento de documentação per�nente aos servidores efe�vos, comissionados
e à disposição desta Casa de Leis; controlar a entrada e saída de documentos do
arquivo relacionados ao quadro de servidores; realizar outras a�vidades inerentes
ao cargo.

Assessor de Segurança da
Presidência

AFC-2
Exercer a�vidades de segurança pessoal do Presidente da Câmara Municipal;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Expediente da
Presidência

AFC-2

Gerenciar o expediente da Presidência, visando assegurar a sua eficiência e a
qualidade dos serviços desenvolvidos, bem como viabilizar meios para que os
trabalhos se realizem nos prazos pré-estabelecidos; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Apoio Administra�vo AFC-2

Gerenciar os serviços de apoio administra�vo no âmbito da Presidência; controlar a
tramitação de papéis e documentos, prestando informações e orientações
necessárias; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Gerente Jurídico da Presidência AFC-2
Gerenciar o trâmite processual no âmbito da Assessoria Jurídica da Presidência;
bem como coordenar as informações sobre as leis e projetos legisla�vos; exercer
outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Apoio à Procuradoria AFC-2
Gerenciar o trâmite processual no âmbito da Procuradoria Geral; bem como
coordenar as informações sobre as leis e projetos legisla�vos; exercer outras
a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Gerente da Tesouraria AFC-2

Gerenciar as a�vidades de recebimento de receitas, pagamento de despesas,
abertura de contas bancárias, conciliação bancária e bole�m diário; elaborar e
liquidar empenhos; efetuar pagamentos de fornecedores; exercer outras a�vidades
per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Contabilidade AFC-2

Gerenciar a a�vidades rela�vas à execução orçamentária, ao controle contábil e à
prestação de contas; fazer registros contábeis; elaborar balancetes, balanço
patrimonial, bem como demais demonstrações contábeis da Câmara Municipal;
exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Gerente de Gestão Orçamentária AFC-2

Auxiliar na elaboração do levantamento e execução orçamentária; analisar a
viabilidade econômica e orçamentária conforme o duodécimo recebido pela
Câmara Municipal de Goiânia; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de
atuação.

Gerente de Expediente e Registro AFC-2

Gerenciaras a�vidades de registro de atos da Mesa Diretora, das Comissões e do
Presidente da Câmara Municipal; organizar os protocolos dos projetos de lei,
decretos legisla�vos, resoluções e demais documentos norma�vos; secretariar as
reuniões do Plenário; formalizar o encaminhamento, nos termos regimentais, dos
Vetos, Projetos de Lei, e de Emendas à Lei Orgânica Municipal, de autoria do Chefe
do Poder Execu�vo e dos Vereadores; desempenhar a�vidades correlatas ao cargo.

Gerente de Redação de Atas AFC-2

Supervisionar a preparação das atas rela�vas às reuniões do Plenário, sua
reprodução e distribuição aos Vereadores; promover o registro das atas; receber as
matérias propostas em Plenário e promover o respec�vo registro; lavrar a ata dos
trabalhos, contendo sucintamente os assuntos de cada sessão da Câmara Municipal
de Goiânia; efe�var re�ficação ou impugnação da ata da sessão anterior, quando
aprovado em Plenário; orientar, quando necessário, as comissões permanentes e
temporárias quanto à redação de atas; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Apoio Legisla�vo AFC-2 Auxiliar no acompanhamento da sequência dos processos legisla�vos; gerenciar as
a�vidades de recebimento, registro e distribuição de documentos de teor
legisla�vo; elaborar minutas sobre as decisões legisla�vas que lhes sejam
determinadas por autoridade superior; providenciar o registro apropriado dos atos
em geral, relacionados com o processo legisla�vo; preparar a pauta das sessões
ordinárias e extraordinárias; promover a publicação do processo legiferante
produzido pelo plenário; auxiliar na inserção da pauta no sistema informa�zado ou



encaminhar aos Vereadores relação das matérias constantes da Ordem do Dia;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Documentação AFC-2

Exercer as a�vidades de planejamento e gestão do arquivo ina�vo da Câmara
Municipal; coordenar os serviços de iden�ficação, classificação, organização e
conservação dos documentos; auxiliar na definição de normas de acesso à
documentação do arquivo; acompanhar a digitalização de documentos do arquivo
ina�vo da Câmara; preservar os documentos de valor histórico em conformidade
com as normas técnicas; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Processamento e
Controle

AFC-2

Gerenciar as a�vidades de expedição de cer�dões a respeito de decisões
legisla�vas; observar os prazos de projetos reme�dos para sanção do Prefeito e
vetos recebidos do Poder Execu�vo; promover o recebimento, numeração,
distribuição e controle da movimentação de natureza legisla�va; promover o
registro de tramitação de projetos e demais processos, despacho final e encaminhar
as matérias para arquivamento; promover o controle dos prazos de permanência
dos projetos e documentos nas comissões e órgãos que os estejam processando;
promover os trabalhos digitais dos serviços de controle e processamento legisla�vo;
supervisionar as a�vidades de informações solicitadas sobre o andamento e
despachos de projetos e outros processos; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Gerente de Taquigrafia AFC-2

Gerenciar os serviços de transcrição taquigráfica dos pronunciamentos feitos em
Plenário; traduzir em linguagem correta e conferir o apanhado taquigráfico; revisar
a tradução do apanhado taquigráfico dos pronunciamentos feitos em plenário,
dando-lhes intelecção; revisar documentos des�nados à publicação; coletar
discursos e outros documentos lidos durantes a sessão; preparar o material da
sessão para inclusão dos Anais ou arquivo, de acordo com as normas estabelecidas;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Contratos AFC-2

Gerenciar contratos e convênios observando o cumprimento do objeto, do prazo de
vigência, bem como da manutenção das condições de habilitação, requerendo
cer�dões de regularidade fiscal e jurídica quando for o caso; fazer a interlocução
com outros setores da Câmara quando houver necessidade de eventuais alterações
contratuais e celebração de termos adi�vos; revisar os termos da minuta do
instrumento contratual e encaminhá-la para assinatura; acompanhar a execução
contratual, de responsabilidade do fiscal do contrato, e receber do mesmo
informações para viabilizar eventuais alterações contratuais, penalidades, rescisão,
bem como realizar o gerenciamento adequado do contrato; acessar e promover os
devidos registros no Sistema de Contratos e Convênios (SCC) da Prefeitura
Municipal de Goiânia; negociar o contrato sempre que o mercado assim o exigir e
quando da sua prorrogação, nos termos da lei vigente; exercer outras a�vidades
correlatas.

Agente de Contratação AFC-2

Exercer as a�vidades relacionadas aos procedimentos licitatórios como Membro da
Comissão Permanente de Licitação e da equipe de Pregão da Câmara Municipal, a
exemplo de: planejar e coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir
as impugnações e consultas ao edital; conduzir a sessão pública na internet;
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições
de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade
competente quando man�ver sua decisão; indicar o vencedor do certame;
adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e
propor a homologação; homologar os processos de licitação junto ao Colare;
exercer outras a�vidades correlatas.

Gerente de Cotação de Preços AFC-2

Gerenciar as a�vidades de elaboração decotação de preços para realização de
procedimento de compras e contratação de serviços nos termos da legislação
vigente; proceder a catalogação e atualização de dados de fornecedores e
prestadores de serviços; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Gravação e Som AFC-2 Gerenciar as a�vidades de transmissão e captação de imagem e som; supervisionar
o uso de equipamentos específicos para gravação de imagem e som; fazer a edição



das imagens captadas; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais u�lizado; acompanhar as inovações
tecnológicas de sua área de atuação; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Fotojornalismo AFC-2

Gerenciar, planejar e executar as a�vidades de cobertura fotográfica da Câmara
Municipal; executar e supervisionar os serviços relacionados à edição, revelação e
catalogação de fotografias; zelar pela segurança e conservação do acervo
fotográfico do Legisla�vo Municipal; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo

Gerente de Expediente e Registro AFC-2

Gerenciar as a�vidades de registro de atos da Mesa Diretora, das Comissões e do
Presidente da Câmara Municipal; organizar os protocolos dos projetos de lei,
decretos legisla�vos, resoluções e demais documentos norma�vos; secretariar as
reuniões do Plenário; formalizar o encaminhamento, nos termos regimentais, dos
Vetos, Projetos de Lei, e de Emendas à Lei Orgânica Municipal, de autoria do Chefe
do Poder Execu�vo e dos Vereadores; desempenhar a�vidades correlatas ao cargo.

Gerente de Redação de Atas AFC-2

Supervisionar a preparação das atas rela�vas às reuniões do Plenário, sua
reprodução e distribuição aos Vereadores; promover o registro das atas; receber as
matérias propostas em Plenário e promover o respec�vo registro; lavrar a ata dos
trabalhos, contendo sucintamente os assuntos de cada sessão da Câmara Municipal
de Goiânia; efe�var re�ficação ou impugnação da ata da sessão anterior, quando
aprovado em Plenário; orientar, quando necessário, as comissões permanentes e
temporárias quanto à redação de atas; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Apoio Legisla�vo AFC-2

Auxiliar no acompanhamento da sequência dos processos legisla�vos; gerenciar as
a�vidades de recebimento, registro e distribuição de documentos de teor
legisla�vo; elaborar minutas sobre as decisões legisla�vas que lhes sejam
determinadas por autoridade superior; providenciar o registro apropriado dos atos
em geral, relacionados com o processo legisla�vo; preparar a pauta das sessões
ordinárias e extraordinárias; promover a publicação do processo legiferante
produzido pelo plenário; auxiliar na inserção da pauta no sistema informa�zado ou
encaminhar aos Vereadores relação das matérias constantes da Ordem do Dia;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Documentação AFC-2

Exercer as a�vidades de planejamento e gestão do arquivo ina�vo da Câmara
Municipal; coordenar os serviços de iden�ficação, classificação, organização e
conservação dos documentos; auxiliar na definição de normas de acesso à
documentação do arquivo; acompanhar a digitalização de documentos do arquivo
ina�vo da Câmara; preservar os documentos de valor histórico em conformidade
com as normas técnicas; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Processamento e
Controle

AFC-2

Gerenciar as a�vidades de expedição de cer�dões a respeito de decisões
legisla�vas; observar os prazos de projetos reme�dos para sanção do Prefeito e
vetos recebidos do Poder Execu�vo; promover o recebimento, numeração,
distribuição e controle da movimentação de natureza legisla�va; promover o
registro de tramitação de projetos e demais processos, despacho final e encaminhar
as matérias para arquivamento; promover o controle dos prazos de permanência
dos projetos e documentos nas comissões e órgãos que os estejam processando;
promover os trabalhos digitais dos serviços de controle e processamento legisla�vo;
supervisionar as a�vidades de informações solicitadas sobre o andamento e
despachos de projetos e outros processos; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Gerente de Taquigrafia AFC-2

Gerenciar os serviços de transcrição taquigráfica dos pronunciamentos feitos em
Plenário; traduzir em linguagem correta e conferir o apanhado taquigráfico; revisar
a tradução do apanhado taquigráfico dos pronunciamentos feitos em plenário,
dando-lhes intelecção; revisar documentos des�nados à publicação; coletar
discursos e outros documentos lidos durantes a sessão; preparar o material da
sessão para inclusão dos Anais ou arquivo, de acordo com as normas estabelecidas;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Processamento da
Folha

AFC-2

Gerenciar o processo de elaboração da folha de pagamento envolvendo a inclusão e
exclusão de consignados, encargos trabalhistas, novos bene�cios para os
servidores, bem como os cálculos remuneratórios; realizar outras a�vidades
inerentes ao cargo.



Gerente Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho

AFC-2 Gerenciar as ações de promoção da saúde e proteção da integridade dos servidores
desta Casa de Leis; atender as necessidades laborais de cada servidor no que tange
à segurança e medicina do trabalho; realizar a�vidades essencialmente preven�vas
de aconselhamento da Mesa Diretora, Vereadores, servidores e seus
representantes; estabelecer e manter um ambiente de trabalho seguro e salubre,
de modo a favorecer a saúde �sica e mental dos servidores; promover adaptação
do trabalho às capacidades laborais de cada indivíduo, levando em conta seus
estados de sanidade �sica e mental; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Hardware AFC-2

Gerenciar as a�vidades de instalação e desinstalação de equipamentos de
informá�ca, acessórios e periféricos; fornecer as configurações de hardware dos
equipamentos e peças a serem adquiridos; supervisionar a configuração dos
equipamentos e avaliar a sua performance; avaliar os equipamentos adquiridos
quanto às especificações técnicas con�das nos editais de licitação; acompanhar e
proceder a manutenção do equipamentos; monitorar a manutenção externa de
equipamentos; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Gerente de Suporte de Informá�ca AFC-2

Gerenciar as a�vidades de suporte técnico visando o uso adequado das ferramentas
de tecnologia da informação no âmbito da Câmara Municipal; supervisionar a
instalação de aplica�vos de interesse da Câmara Municipal, bem como a instalação
e manutenção de redes; orientar na correta troca de suprimentos para impressão;
coordenar e supervisionar as a�vidades de suporte técnico ao usuário; estabelecer
padrões para ambiente informa�zado; desenvolver outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Gerente de So�ware AFC-2

Gerenciar o desenvolvimento de sistemas de informações visando a automa�zação
e o�mização dos processos e ro�nas de trabalho; analisar o desempenho dos
sistemas implantados, reavaliar ro�nas, manuais e métodos de trabalho; elaborar,
especificar, desenvolver, supervisionar e rever modelos de dados, obje�vando
implementar e manter os sistemas integrados; configurar, dimensionar e manter a
integridade dos bancos de dados existentes; treinar e acompanhar os usuários na
u�lização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos; desenvolver outras a�vidades
inerentes ao cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais do Cerimonial

AFC-3

Apoiar na organização de solenidades, atos, sessões, audiências públicas e demais
eventos da Câmara Municipal, inclusive em sessões ou eventos i�nerantes; auxiliar
na elaboração dos roteiros das solenidades e demais eventos, bem como auxiliar na
condução do protocolo a ser observado; assessorar na redação de
correspondências de cerimonial, na confecção de convites e sua distribuição;
assessorar na confirmação da presença dos convidados; coordenar o agendamento
de espaços para realização de eventos; realizar, quando solicitado, os trabalhos de
mestre de cerimonial; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Chefe do Núcleo de Apoio à
Ouvidoria da Mulher

AFC-3

Auxiliar no recebimento e encaminhamento das denúncias de violência e
discriminação contra a mulher, ao chefe imediato; acompanhar a execução de
programas do Poder Execu�vo que visem à promoção da igualdade de gênero,
assim como a implementação de campanhas educa�vas e an�discriminatórias em
âmbito municipal; auxiliar na cooperação com organismos municipais estaduais e
nacionais, públicos e privados, voltados à implementação de polí�cas para as
mulheres; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Secretário Geral da Procuradoria AFC-3

Coordenar, executar e supervisionar as a�vidades rela�vas à distribuição de
processos sob a supervisão ou delegação do chefe imediato; registrar, autuar e
expedir os processos e demais documentos; preparar atos, avisos, circulares, ordens
e instruções de serviço e outros expedientes de competência do gabinete que
devam ser assinados pelo Procurador Geral; promover o registro, a catalogação, a
guarda e a conservação dos livros e periódicos adquiridos; manter arquivo próprio e
individualizado dos pareceres, despachos de minutas elaboradas pela Procuradoria
Geral; requisitar material de consumo; exercer outras atribuições correlatas às suas
área de atuação;

Chefe do Núcleo de Assuntos
Administra�vos

AFC-3 Prestar assessoramento jurídico em matérias rela�vas a contratos, acordos,
convênios, ajustes e quaisquer outros instrumentos em que haja um acordo de



vontades para formação de vínculo oneroso ou não; elaborar minutas de contratos,
convênios e outros atos jurídicos de competência da Procuradoria Geral; examinar e
aprovar minutas de editais licitatórios; proceder à análise e manifestação da
legalidade dos processos de licitações, contratos, convênios, ajustes e quaisquer
outros instrumentos a serem firmados pela Câmara Municipal de Goiânia; analisar
processos administra�vos e emi�r parecer jurídico sobre requerimentos formulados
por servidores públicos da Câmara Municipal de Goiânia; exercer outras atribuições
correlatas às suas área de atuação.

Chefe do Núcleo de Assistência
Jurídica

AFC-3

Representar a Câmara Municipal de Goiânia em juízo, a�va e passivamente, e
promover a sua defesa em todas e quaisquer ações; preparar informações e
acompanhar processos de Mandados de Segurança em que o Presidente ou a Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Goiânia forem apontados como autoridades
coatoras; acompanhar os processos em tramitação junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, efetuando as diligências necessárias para a defesa
dos interesses dessa Casa de Leis; representar a Câmara Municipal de Goiânia
extrajudicialmente e promover sua defesa perante o Ministério Público e quaisquer
outros órgãos ou entes; exercer outras atribuições correlatas às suas área de
atuação.

Chefe do Núcleo de Assuntos
Legisla�vos

AFC-3

Apoiar a Procuradoria Geral na emissão pareceres acerca da juridicidade de
projetos de emenda à Lei Orgânica do Município de Goiânia, projetos de lei,
resoluções e outras espécies norma�vas; encaminhar ao Procurador Geral,
solicitação de diligências para a instrução de pareceres em processos legisla�vos;
elaborar minutas de projetos de lei e de outras espécies norma�vas de inicia�va da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia quando solicitado pela autoridade
competente; exercer outras atribuições correlatas às suas área de atuação.

Chefe do Núcleo de Apoio ao
Controle Interno

AFC-3
Exercer a�vidades de apoio administra�vo ao gabinete do Controlador Geral, bem
como coordenar e distribuir processos no âmbito da Controladora; exercer outras
a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Chefe do Núcleo de Controle
Interno e Auditoria

AFC-3

Auxiliar no acompanhamento e avaliação da gestão administra�va e dos recursos
geridos pela Câmara, por meio de auditorias e fiscalização dos sistemas contábil,
financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional; avaliar o cumprimento dos
obje�vos, o a�ngimento das metas e a execução de planos, além da conformidade
com as normas; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área de atuação.

Chefe do Núcleo de Apoio
Parlamentar

AFC-3

Exercer a�vidades de apoio administra�vo ao Diretor Legisla�vo; auxiliar os
parlamentares e a Mesa Diretora; auxiliar sua unidade administra�va prestando
informações sobre o andamento de projetos; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Chefe do Núcleo de Protocolo AFC-3

Auxiliar no cadastro, registro e encaminhamento de documentos e
processos;prestar informações sobre andamento de processos e documentos;
realizar a conferência da documentação prevista no check-list; autuar processos;
controlar a tramitação dos documentos e processos que circulam pela Câmara
Municipal; desempenhar outras a�vidades correlatas ao cargo.

Chefe do Núcleo de Taquigrafia e
Gravação

AFC-3

Exercer a�vidades de apoio nos serviços de transcrição taquigráfica dos
pronunciamentos feitos em Plenário; auxiliar na preparação do material da sessão
para inclusão dos Anais ou arquivo; controlar o recebimento e distribuição dos
anais; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais da Taquigrafia

AFC-3

Exercer a�vidade de acompanhamento da sessão plenária, taquigrafando e
transcrevendo os pronunciamentos e debates; proceder à coleta de informações e à
pesquisa de dados que subsidiem o correto registro dos pronunciamentos e
debates realizados; inserir no registro da sessão plenária as planilhas de votação, os
arquivos de imagem e os textos lidos, formatando-os em um único texto; realizar
outras a�vidades inerentes ao cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais do Plenário

AFC-3 Exercer a�vidade de coordenação e execução de filmagem dos acontecimentos
parlamentares no Plenário; operar equipamentos de recursos audiovisuais; realizar
a gravação dos debates do Plenário e Comissões, entrevistas ou pronunciamentos a



serem distribuídos às emissoras de televisão; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais da Revisão de Taquigrafia AFC-3

Auxiliar na elaboração das atas das sessões plenárias e inseri-las no texto final;
revisar e disponibilizar o texto final das sessões plenárias na internet; disponibilizar
as transcrições não revisadas dos pronunciamentos e debates durante as sessões
plenárias por meio impresso, quando solicitado; organizar as escalas de registros
taquigráficos; atuar na revisão, uniformização e ordenação dos textos transcritos,
adequando-os às normas grama�cais e ao Regimento Interno; realizar outras
a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Assistência
Administra�va

AFC-3

Auxiliar às unidades administra�vas e comissões da Câmara Municipal no
planejamento, execução e fornecimento de apoio logís�co necessário à realização
de reuniões; supervisionar a eficiência e qualidade dos serviços prestados em sua
unidade de lotação; dar suporte à sua unidade administra�va sobre aspectos
regimentais; prestar informações, sob supervisão da chefia imediata, sobre
processos que tramitam em sua unidade de lotação, bem como zelar pela sua
guarda; auxiliar sua unidade lotação na execução de serviços de recebimento,
classificação e distribuição de correspondências, nos levantamentos de demanda de
manutenção de equipamentos, na operação de equipamentos de reprodução,
impressão e encadernação, bem como no controle de recebimento e
encaminhamento de documentos; exercer outras a�vidades per�nentes à sua área
de atuação.

Chefe do Núcleo de Apoio ao
Parlamento Jovem

AFC-3
Exercer a�vidades de apoio administra�vo ao chefe imediato; auxiliar na
elaboração, controle e execução de projetos voltados ao parlamento jovem; exercer
outras a�vidades correlatas.

Chefe do Núcleo de Coordenação
da Escola Legisla�va.

AFC-3
Auxiliar o chefe imediato na organização do atendimento a comunidade interna e
externa; responsabilizar-se da escrituração dos cursos, dos livros de registros e dos
arquivos da escola; desenvolver outras a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo do Almoxarifado AFC-3

Auxiliar a gestão e controle dos bens permanentes e dos materiais do almoxarifado,
controlando o cadastro e as entradas e saídas de materiais de consumo; auxiliar na
elaboração de inventários, de termos de responsabilidade , de baixa e de
transferências; realizar o controle analí�co dos bens móveis, imóveis e intangíveis
da Casa Legisla�va e correlacionar informações com a contabilidade; auxiliar nas
a�vidades de depreciação e reavaliação dos bens patrimoniais de acordo com as
normas vigentes; organizar e manter os registros dos bens patrimoniais, através de
devida classificação e codificação; realizar o inventário de bens patrimoniais;
executar a�vidades de alienação de bens inservíveis da Câmara Municipal, através
de composição de comissão de avaliação; desenvolver outras a�vidades inerentes
ao cargo.

Chefe do Núcleo de Apoio à
Engenharia

AFC-3
Auxiliar nas a�vidades de engenharia e gerenciamento de obras; acompanhar na
elaboração e execução de projetos; exercer outras a�vidades correlatas á área de
sua atuação.

Chefe do Núcleo de Estágio AFC-3

Auxiliar no controle de dados e arquivos de documentos dos estagiários, jovens
aprendizes e outros; manter relatórios de contratos, rescisão, renovação
obedecendo à legislação per�nente ao estágio; confeccionar relatórios de
a�vidades desenvolvidas; recepcionar os estagiários no início dos trabalhos, assim
como orientá-los sobre as suas a�vidades; explicar sobre as normas de trabalho;
realizar treinamentos, caso haja necessidade; desenvolver outras a�vidades
inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Gravação e
Som

AFC-3
Auxiliar nas a�vidades de produção de conteúdo da TV Câmara; operar
equipamentos de gravação e som, bem como zelar pela sua conservação e guarda;
realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Áudio e Vídeo AFC-3
Auxiliar nos serviços de transmissão de áudio e vídeo da TV Câmara, bem como
operar equipamentos necessários às suas a�vidades; auxiliar na produção e edição
de conteúdo de áudio e vídeo; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Apoio ao
Canal Cidadania

AFC-3 Auxiliar no recebimento de demandas, manifestações, reclamações, sugestões,
consultas ou elogios da população ou de en�dades públicas e privadas; auxiliar na



análise das informações recebidas ou solicitadas, encaminhando-as para as
unidades administra�vas competentes, visando a solução dos problemas;
encaminhar explicação, respostas ou soluções aos munícipes e en�dades
requisitantes em geral, observando o prazo legal ou regimental para resolução;
manter o requerente informado do andamento de sua solicitação; realizar outras
a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Apoio
Parlamentar

AFC-3

Exercer a�vidades de apoio administra�vo ao Diretor Legisla�vo; auxiliar os
parlamentares e a Mesa Diretora; auxiliar sua unidade administra�va prestando
informações sobre o andamento de projetos; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Chefe do Núcleo de Protocolo AFC-3

Auxiliar no cadastro, registro e encaminhamento de documentos e processos;
prestar informações sobre andamento de processos e documentos; realizar a
conferência da documentação prevista no check-list; autuar processos; controlar a
tramitação dos documentos e processos que circulam pela Câmara Municipal;
desempenhar outras a�vidades correlatas ao cargo.

Chefe do Núcleo de Taquigrafia e
Gravação

AFC-3

Exercer a�vidades de apoio nos serviços de transcrição taquigráfica dos
pronunciamentos feitos em Plenário; auxiliar na preparação do material da sessão
para inclusão dos Anais ou arquivo; controlar o recebimento e distribuição dos
anais; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais da Taquigrafia

AFC-3

Exercer a�vidade de acompanhamento da sessão plenária, taquigrafando e
transcrevendo os pronunciamentos e debates; proceder à coleta de informações e à
pesquisa de dados que subsidiem o correto registro dos pronunciamentos e
debates realizados; inserir no registro da sessão plenária as planilhas de votação, os
arquivos de imagem e os textos lidos, formatando-os em um único texto; realizar
outras a�vidades inerentes ao cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais do Plenário

AFC-3

Exercer a�vidade de coordenação e execução de filmagem dos acontecimentos
parlamentares no Plenário; operar equipamentos de recursos audiovisuais; realizar
a gravação dos debates do Plenário e Comissões, entrevistas ou pronunciamentos a
serem distribuídos às emissoras de televisão; realizar outras a�vidades inerentes ao
cargo.

Função de Confiança de Serviços
Especiais da Revisão de Taquigrafia

AFC-3

Auxiliar na elaboração das atas das sessões plenárias e inseri-las no texto final;
revisar e disponibilizar o texto final das sessões plenárias na internet; disponibilizar
as transcrições não revisadas dos pronunciamentos e debates durante as sessões
plenárias por meio impresso, quando solicitado; organizar as escalas de registros
taquigráficos; atuar na revisão, uniformização e ordenação dos textos transcritos,
adequando-os às normas grama�cais e ao Regimento Interno; realizar outras
a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Processos
Administra�vos

AFC-3

Exercer as a�vidades de execução e supervisão dos serviços relacionados à
instrução processual, emissão de cer�dões, controle de atos relacionados à gestão
de pessoal e monitoramento de processos; elaborar documentos rela�vos as
a�vidades da Diretoria de Recursos Humanos; atender ao público quando
necessário; cobrar dos interessados documentação complementar para instrução
de processos; realizar outras a�vidades inerentes ao cargo.

Chefe do Núcleo de Cálculo da
Folha

AFC-3

Executar o cálculo da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de
Goiânia, tendo em vista a elaboração do resumo para empenho e ordem de
pagamento; executar os cálculos rela�vos aos valores remuneratórios, aos
descontos de consignação, de contribuição do servidor e de outros encargos;
calcular as contribuições e encargos patronais; realizar outras a�vidades inerentes
ao cargo.

Chefe do Núcleo de
Abastecimento

AFC-3

Auxiliar no controle de abastecimento; fazer o acompanhamento do consumo de
combus�vel de cada veículo, de acordo com a quilometragem percorrida e elaborar
relatórios gerenciais; fazer a gestão de contrato de abastecimento; desenvolver
outras a�vidades inerentes ao cargo.

ANEXO VII



GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS

NOME QUANT.

Gabinete da Polícia Militar 15

Gabinete do Corpo de Bombeiro Militar 06

Gabinete da Guarda Civil Metropolitana 25

Avenida do Cerrado, 999
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes

CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 22.4.000001490-0 SEI Nº 0138125v1




