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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2021 

 

Cargo: PRESIDENTE 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
 O Presidente decidirá e representará a Câmara na forma da Lei Orgânica e deste 

Regimento.

 convocar as sessões previstas neste regimento;

 presidir os trabalhos;

 abrir e encerrar as sessões, interrompendo-as ou suspendendo-as quando necessário;

 interromper o orador que se desviar da questão em debate, falar sobre matéria vencida 

ou faltar com a consideração devida à Câmara, a seus membros ou a titulares dos poderes 

públicos, advertindo-o e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra;

 conceder a palavra aos vereadores;

 decidir conclusivamente as questões de ordem e reclamações;

 submeter à discussão e votação a matéria da ordem do dia;

 proclamar os resultados das votações;

 determinar a verificação de “QUORUM” a qualquer momento da sessão;

 determinar sua tramitação;

 promulgar as Resoluções e Decretos Legislativos;

 definir a retirada de proposição da ordem do dia, nos casos previstos na Lei Orgânica e 

neste Regimento;

 determinar o arquivamento ou desarquivamento de proposições, nos termos regimentais;

 constituir comissões de representação externa;

 designar os integrantes de comissões de acordo com as indicações dos líderes de 

bancada;

 prorrogar prazos, quando requeridos, ou extinguir comissões nos termos deste 

Regimento;

 assegurar os meios e condições necessários ao seu funcionamento;

 convocar os vereadores para a eleição dos membros da Comissão Representativa.

 convocar e presidir reuniões;

 distribuir a matéria que dependa de parecer;

 assinar atos e resoluções;
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 nomear, exonerar e praticar os demais atos administrativos relativos ao funcionamento 

da Câmara, depois de autorizados pela Mesa e de conformidade com a legislação vigente;

 representar judicialmente em nome da Câmara "AD REFERENDUM” ou por deliberação do

Plenário; 

 encaminhar ao Prefeito os pedidos de informações formulados pela Câmara;

 encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas da Câmara ao Tribunal de Contas 

dos Municípios, obedecendo aos prazos previstos em lei.

 convocar a Câmara extraordinariamente;

 substituir o Prefeito nos termos do art. 83 da Lei Orgânica do Município;

 dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara e promover a apuração de 

responsabilidade nos delitos praticados nas suas dependências;

 convocar suplentes de vereador, nos casos previstos em lei;

 representar a Câmara em solenidade ou designar representantes;

 cumprir as leis vigentes e o Regimento Interno.

 O Presidente pode, individualmente, apresentar proposições.

 
Cargo: VICE PRESIDENTE 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
 Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausências ou im-pedimentos.

 
 

Cargo: 1º SECRETÁRIO 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
 receber e encaminhar expedientes, correspondências, representações, petições e 

memoriais dirigidos à Câmara; 

 supervisionar os serviços administrativos da Câmara, fazendo cumprir o respectivo 
regulamento; 

mailto:camaradeipixuna@bol.com.br


ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

Travessa Padre Anchieta s/n – Bairro Vila Nova - CEP 68.637-000 - CNPJ 34845230/0001-73 

Fone Fax: (91) 3811-2038 E-mail: camaradeipixuna@bol.com.br 

 

 

 

 fiscalizar a redação das atas e fazer a leitura destas no Plenário; 

 fazer a chamada dos vereadores no Plenário; 

 apurar os votos nas votações nominais ou simbólicas; 

 ler a matéria do expediente e despachá-la; 

 assessorar o presidente nos trabalhos das sessões; 

 distribuir as proposições às comissões; 

 assinar com o Presidente os atos relativos aos servidores e as resoluções da Mesa; 

 substituir o Presidente e o Vice-Presidente, pela ordem, na forma regimental. 

 
Parágrafo único. Os demais secretários receberão atribuições conforme a necessidade de Mesa. 

 
 

Cargo: SECRETÁRIO GERAL 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Compete a função de Planejamento Estratégico da Câmara Municipal, como a 

elaboração do Plano de Governo em articulação com as demais unidades da 

administração; 

 

 elaboração, acompanhamento e avaliação das diretrizes setoriais; 
 

 Assessoramento à Mesa Diretora nas questões de articulação do Legislativo 

Municipal, formulando e implementando ações de Modernização Administrativa e 

de aprimoramento da Gestão do Legislativo Municipal. 
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Cargo: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 cabem as atribuições de assistência a Mesa Diretora nas funções políticas, 
administrativas e, especialmente, as de relações públicas e de representação. 

 

 Elaborar ofícios, memorandos e propostas afins, como resoluções e decretos para 
apresentação em Plenário, e desenvolver práticas relacionadas ao bom andamento 
dos trabalhos legislativos. 

 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
 Responder pela respectiva Assessoria, assessoramento jurídico ao Gabinete da 

Presidência e a todos os órgãos da Câmara, aos senhores Vereadores, ás Comissões 

Permanentes e Especiais da Câmara, acompanhamento das Sessões (ordinárias, 

extraordinárias e solenes) e emissões depareceres; 

• Exercer a procuradoria do Legislativo e realizar a assessoria dos servidos afetos á 

Procuradoria; patrocinar a defesa da Câmara Municipal em Juízo e fora dele, quando 

determinado pela Presidente; 

• Exarar pareceres em processos legislativos e manifestar-se juridicamente em matérias 

de natureza legislativa ou administrativa, quando solicitados; prestar assistência  

jurídica e técnica às Comissões Permanentes e às ComissõesEspeciais, quando 

solicitados; minutar contratos e demais documentos em que a Câmara seja parte 

interessada; 

• Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Mesa ou pelos Vereadores, relativos 

á aplicado do Regimento Interno, LeiOrgânica dos Municípios e ao andamento das 

proposituras; 
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• Exarar pareceres nos processos administrativos que tramitarem pela Casa, quando 

solicitados pelo Presidente, Diretores, Comissões; 

• Cumprir os prazos regimentais nos pareceres ou orientações em processos legislativos; 

preparar os documentos na ausência ou falta de funcionários; 

• Prestar orientação de natureza jurídica aos senhores Vereadores, executar outras 
tarefasafins; 

• Acompanhar processos junto ao Judiciário, Tribunal de Contas e demais órgãos oficiais 

em que a Câmara figure como parte; executar a datilografia ou digitação dos 

documentos confeccionados; 

• Distribuir tarefas conforme a competência de cada cargo e setor; realizar a fiscalização 

dentro dos serviços de sua área de competência; assinar e responder pelos atos de sua 

unidade junto á Presidência da Câmara, Tribunal de Contas e outros Órgãos de 

fiscalização decorrente de Poderes devidamente constituídos e fiscalizar a realização da 

execução de outras tarefas afins pertencentes ao referido cargo. 

 
 

Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

• Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas 

especificações e comandos necessários para sua utilização; 

• Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de 

operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, 

bibliografias etc; 

• Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa 
toda a malha de dispositivos conectados; 

• Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; 

• Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre 

qualquer falha ocorrida; 

• Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que 
opera; 
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• Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos 

equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e 

componentes; 

• Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua 
área de atuação; 

• Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase 

de processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes  

de computadores; 

• Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

• Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 

• Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; 

• Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e 

manutenção das redes de computadores; 

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercido da função; 

• Manutenção preventiva e corretiva de rede lógica e física. 
 

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

• Executar trabalhos de coleta e de entrega, internos e externos, de 

correspondências, documentos, encomendas e outros afins, para atender as 

solicitações e necessidades da administração da Câmara Municipal; 

• Executar serviços internos, protocolando e entregando documentos, mensagens  

e pequenos volumes, em unidades da própria organização; 

• Quando necessário, executar serviços externos, efetuando pequenas compras e 

pagamentos de contas da Administração da Câmara Municipal; 

• Executar serviços simples de escritório, arquivando, tirando cópias de 

documentos, atendendo telefone, anotando recados e outros, para auxiliar o 

andamento dos serviços administrativos; 

• Orientar e encaminhar visitantes às diversas unidades da organização, prestando 

informações necessárias, atendendo às solicitações dos mesmos; 
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• Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

• Executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de protocolo, arquivo e 

documentação, orçamento e finanças, material e patrimônio, redação e digitação 

de atos administrativos e documentos. Noções gerais de operação do sistema 

operacional Windows ou equivalente. 

 

 
Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
• Efetuar todos os serviços de limpeza, alimentação e conservação da sede do 

Legislativo; 

• Providenciar materiais e produtos necessários para manter com boa qualidade 

os serviços de alimentação, conservação e higiene; 

• Executar outras tarefas atinentes a sua função que forem solicitadas pelo 
Presidente; 

• Proceder com discrição e cortesia, no exercício de suas funções; 

• Usar adequadamente os bens da Câmara Municipal, visando o aproveitamento 
econservação; 

• Sugerir a seus chefes imediatos as providências que julgar úteis à efetivação dos 

respectivos serviços; 

• Levar ao conhecimento do chefe imediato as irregularidades de que tiver 

ciência, em razão das funções que exerça; 

• Comunicar ao chefe imediato e ao Setor de Pessoal quando não lhe seja possível 

comparecer ao serviço, declarando o motivo dessa impossibilidade e 

justificando-se nos termos das disposições que regulam o assunto; 

• Preparar e servir café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender os 

funcionários e visitantes da Câmara Municipal; 
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Cargo: MOTORISTA 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 
• Dirigir o veículo da Câmara Municipal, verificando diariamente as condições de 

funcionamento antes de sua utilização; 

• Transportar pessoas, quando autorizado, zelando pela segurança dos 

passageiros, verificando o fechamento das portas e o uso de cinto desegurança; 

• Observar as normas de trânsito, responsabilizando-se pelo pagamento de 

infrações de trânsito praticadas; 

• Observar e comunicar ao órgão superior, os períodos de revisão e manutenção 

preventiva do veículo, bem como os pequenos reparos de urgência; 

• Anotar a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências, em formulário próprio; 

• Recolher o veículo após o serviço; 

• outras tarefas correlatas. 
 
 

Cargo: OPERADOR DE SOM 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

• Orientar a montagem e a operação da aparelhagem de som antes e durante a 

realização das Sessões do Legislativo; 

• Verificar as condições de funcionamento da aparelhagem de som, estando os 

mecanismos, observando as caixas acústicas, para solicitar manutenção técnica  

e assegurar o desempenho correto dos mesmos durante as sessões; 
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• Executar atividades relacionadas a operação e manutenção qualificada dos 

equipamentos de som; 

• Executar outras tarefas correlatas conforme necessidades do serviço e 
orientação superior. 

 

 
Cargo: AGENTE DE PORTARIAS 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

• Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal; 

• Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, a chefiaimediata; 

• Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo 

a necessária identificação de credencias visada pelo órgão competente; 

• Vistoriar rotineiramente a parte externa do órgão e o fechamento das 

dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de 

segurançaestabelecidas; 

• Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências do órgão, 

prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos 

equipamentos e a segurança dos servidorese usuários; 

• Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de 
atuação. 

 

Cargo: CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

 
ATRIBUIÇÕES: 
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• Digitar e formalizar os atos e documentos do Gabinete do Vereador; 

• Distribuir cópias dos atos oficiais aos órgãos e autoridades interessadas; 

• Manter coletânea de informações das atividades do Gabinete, para fornecer os 

elementos necessários à elaboração dos relatórios; 

• Fazer informar os interessados sobre o andamento de papéis e orientá-los sobre 

os demais assuntos pertinentes ao gabinete; 

• Promover a remessa a Divisão de Documentação e Informação Legislativa de 

todos os papéis devidamente ultimados, bem como requisitar aqueles que 

interessem ao órgão; 

• Assistência imediata ao Vereador; organizar a agenda das atividades e 

programações oficiais do Vereador; 

• Administrar o atendimento às pessoas que procurarem o Vereador, 

encaminhando-as a quem de direito, orientando-as na solução dos assuntos 

respectivos ou mandando audiência com o vereador, se for o caso; 

• Cuidar da correspondência oficial do vereador; 

• Demais assuntos correlatos. 

 
Cargo: DIRETOR DE DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Horário de Expediente: 

07:00 às 13:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 

 Centralizar as atividades administrativas relacionadas com os sistemas de 

pessoal, material, inclusive administração dos bens patrimoniais, 

correspondência e processamento da informação; a elaboração de atos e 

normas, preparação de processos para despachos; lavratura de contratos; 

registro e publicação de Resoluções, Decretos, Portarias, assentamentos de atos 

e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores; gerenciamento do 

sistema de protocolo e manutenção e aprimoramento dos serviços de arquivo; 

realizar o processamento contábil dos recursos financeiros, recebimento,  

guarda e movimentação de bens e valores; 
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• Responder pela respectiva Diretoria, organizando os serviços de Divisão de 

Administração de Pessoal, que por sua vez compreende os serviços de Pessoal e os 

serviços de apoio administrativo e da Divisão Administrativa que por sua vez 

compreende as Seções de Informática; Compras e Licitações, Zeladoria, 

Reprografia, Transportes e Protocolo; distribuindo tarefas conforme a 

competência de cada cargo e setor; 

 
Cargo: CONTROLADOR INTERNO 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 

• Despachar com o Presidente da Câmara Municipal e assessorá-lo nos assuntos 

que venha a ser incumbido; 

• Propor ao Presidente da Câmara Municipal a adoção de medidas que aprimorem 

os mecanismos de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal; 

• Requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por 

autoridade da Câmara Municipal; 

• Efetivar, ou promover diligências com vista para a declaração da nulidade de 

procedimento ou processo administrativo da Câmara Municipal, bem como, se 

for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos, e decorrentes da 

nulidade declarada; 

• Avocar ou realizar inspeções, fiscalizações e auditorias sobre fatos denunciados 

ou sobre os quais haja iminente risco de agressão presente ou previsível ao 

patrimônio público da Câmara Municipal; 

• Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade 

das licitações e contratos, sob aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade e razoabilidade; 

• Requisitar, a órgão ou entidade da Câmara Municipal, ou ainda a pessoa física  

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Município 

responda, para que se manifestem ou apresentem documentos ou informações 
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necessárias à elucidações de fato em exame no âmbito da Controladoria 

Legislativa; 

• Propor ao Presidente da Câmara Municipal, medidas legislativas ou 

administrativas e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de 

irregularidades e ilegalidades que afetem o patrimônio público da Câmara 

Municipal; 

 
Cargo: TESOUREIRO 

Horário de Expediente: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

• Emitir cheques; 

• Assinar cheques; fazer pagamentos e/ou recebimentos; zelar pelo cumprimento 

dos prazos de pagamento; zelar pela guarda de documentos e processos em 

poder datesouraria; 

• Fazer conciliação bancária; 

• Fluxo de caixa; 

• Emitir diariamente boletim de caixa; 

• Fazer as escriturações necessárias; analisar, sob orientação, em sua área de 

competência, atividades, recursos disponíveis e rotinas de serviços e propor 

medidas que visem a sua melhoria; executar outras tarefas afins. 
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Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR 

Horário de Exercício: 

08:00 às 14:00Hs 

Local de Atendimento: 

Câmara Municipal de Ipixuna do Pará 

 
ATRIBUIÇÕES: 

• Supervisar a recepção e o atendimento de pessoas que procuram o Vereador; 

• Supervisar as atividades do gabinete, orientando-as, coordenando-as e 

distribuindo as tarefas aos funcionários nele lotados; prestar e visar informações 

relativas as atividades dogabinete; 

• Supervisar a elaboração e datilografia de expedientes, correspondências e 

proposições em geral, mantendo informado, a respeito, o respectivo Vereador; 

• Determinar rotinas internas e cursos de ação para operacionalizar os trabalhos 

no âmbito do gabinete; 

• Realizar, a pedido do Vereador, estudos e pesquisas sobre assuntos abrangidos 

pela área de competência legislativa do Município; 

• Assessorar amplamente o Vereador na apreciação de proposições, tanto de 

origem legislativa como executiva; 

• Redigir, a pedido do Vereador, pronunciamentos a serem feitos pelo mesmo no 

plenário da Casa; 

• Assessorar o Vereador no exame de proposições que tramitarem em Comissão 

Permanente e/ou temporária da qual o mesmo faça parte; 

• Gestionar junto à Administração da Câmara, em nome do Vereador, toda e 

qualquer reivindicação para atendimento de necessidades do gabinete; cumprir  

e fazer cumprir as determinações de ordem superior e as normas e 

procedimentos disciplinares da Casa; 

• Requisitar, em nome do Vereador, o material necessário ao funcionamento do 

gabinete; Indicar períodos de férias dos funcionários lotados no gabinete; 

executar, a pedido do Vereador, periodicamente, relatório das atividades do 

gabinete; 

• executar outras tarefas correlatas. 
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