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RESOLUÇÃO Nº 01/2022, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
 

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 01/2021, DE 22 DE 
JANEIRO DE 2021, PARA CRIAR CARGOS DA 
CÂMARA DE VEREADORS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO  
APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO. 
 
  
            Art. 1º - A Resolução nº 01/2021, de 22 de janeiro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 4º -  
i) Contador da Câmara de Vereadores; 
j) Fiscal de Contrato; 
k) Assessor do Gabinete do Presidente.  

 
Art. 7º - A carga horária de Assessor Jurídico, Tesoureiro, 
Controlador Interno, Secretário Legislativo e Contador será de 
20(vinte) horas semanais. 
 
Art. 8º - A carga horária do Auxiliar Administrativo, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Recepcionista, Fiscal de Contrato e Assessor 
do Gabinete do Presidente será de seis horas diárias de 
segunda a sexta-feira, totalizando 30 horas semanais. 
 

   Art. 2º - A Resolução nº 01/2021, de 22 de janeiro de 2021, passa a 
vigorar acrescida das seções e artigos seguintes : 
 

SEÇÃO IX. 
CONTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES. 

 
Art. 20-B – O cargo de contador da Câmara de Vereadores, 
constante na estrutura da Câmara de Vereadores com a 
simbologia C-CC, esta subordinado hierarquicamente ao 
Presidente da Câmara de Vereadores e tem por competência e 
atribuições: 
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I – Responsabilizar-se pelas atividades relativas à 
administração financeira e contábil da Câmara Municipal, 
cabendo-lhe, especialmente, cadastrar, lançar os valores 
atinentes à contabilidade da Câmara Municipal; 
II - Promover o registro e os controles contábeis da 
administração financeira, patrimonial e orçamentária; 
III - Elaborar a proposta orçamentária e controlar a execução 
do orçamento, inclusive assessorar o Presidente em assuntos 
contábeis. 
IV - Escriturar sintética e analiticamente a contabilização 
orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal;  
V - Remeter para a Controladoria Interna, todas as informações 
disponíveis que possam ser processadas, arquivadas e ou 
divulgadas e lançadas nos controles; 
VI - Classificar os documentos e preparar os elementos 
necessários aos registros e controle contábeis em fichas 
apropriadas; 
VII - Organizar o balanço geral da Câmara Municipal, quadros 
demonstrativos e elementos elucidativos correspondentes; 
VIII - Colaborar e participar nas tomadas de contas dos agentes 
responsáveis pelo dinheiro público municipal, quando for o 
caso; 
IX - Elaborar mensalmente o balancete da receita e da despesa 
da Câmara Municipal; 
X - Elaborar a proposta orçamentária anual e o orçamento 
plurianual de investimentos da Câmara, conjuntamente com a 
Controladoria Interna e em consonância com os demais 
Departamentos e Setores; 
XI - Controlar a execução do orçamento em todas as suas 
fases; 
X - Comunicar para o Presidente da Câmara de Vereadores a 
insuficiência de dotação orçamentária, para eventual 
suplementação; 
XI - Processar o empenho das despesas, bem como a 
conferência de todos os elementos dos processos respectivos; 
XII - Promover a liquidação das despesas, com base nas 
informações repassadas, bem como a conferência de todos os 
elementos nos processos respectivos. 
XIII - Registrar os adiantamentos concedidos por conta de 
dotações orçamentárias e controlar os vencimentos dos prazos 
para as apresentação da respectiva prestação de contas; 
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XIV - Realizar o controle dos créditos adicionais e de 
transferências de verbas, e instruir processos sobre 
pagamentos; 
XV - Efetuar a contabilização dos bens móveis da Câmara 
Municipal, observando as alterações havidas no patrimônio, à 
vista das informações repassadas pelo Presidente da Câmara 
de Vereadores; 
XVI - Manter atualizado o controle das contas bancárias e 
proceder, mensalmente, à sua conferência, à vista dos 
extratos; 
XVII - Contabilizar os estoques de material, de acordo com as 
informações repassadas pelo Departamento de Compras e 
Patrimônio, fazendo a tomada anual das contas dos 
responsáveis. 
 

SEÇÃO X. 
FISCAL DE CONTRATOS. 

 
Art. 20-C – O cargo de fiscal de contratos da Câmara de 
Vereadores, constante na estrutura da Câmara de Vereadores 
com a simbologia FC-CC, esta subordinado hierarquicamente 
ao Presidente da Câmara de Vereadores e tem por 
competência e atribuições: 
 
I - Acompanhar e fiscalizar o cuidado para com o edifício sede 
da Câmara Municipal; 
II - Acompanhar e fiscalizar os contratos relativos a serviços 
executados por terceiros; 
III - o pronto fornecimento para os servidores da Câmara 
Municipal dos materiais de maior consumo; 
IV - receber, mediante guia de recolhimento, acompanhada da 
nota fiscal, fatura ou outro documento de identificação, os bens 
e materiais, conferindo a sua quantidade, qualidade, 
especificação, condição, procedência ou origem; 
V - dar conhecimento ao Presidente da Câmara de Vereadores, 
das irregularidades observadas nas guias de recolhimento ou 
nas requisições a ele encaminhadas; 
VI - manter em ordem e atualizados os registros do movimento 
de entrada e saída de bens e de materiais, com os respectivos 
estoques e custos; 
VII - encaminhar ao Presidente da Câmara de Vereadores o 
balancete mensal de verificação do movimento, demonstrando 
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o saldo quantitativo e o respectivo valor, para efeito de registro 
contábil das mutações patrimoniais; 
VIII - conferir mensalmente o estoque de materiais e comunicar 
ao Presidente da Câmara de Vereadores sobre a insuficiência, 
objetivando a imediata reposição do estoque e/ou extravio de 
material. 
IX - executar outras tarefas correlatas. 
 

SEÇÃO XI. 
ASSESSOR DO GABINETE DO PRESIDENTE. 

 
Art. 20-D – O cargo de assessor de gabinete do Presidente da 
Câmara de Vereadores, constante na estrutura da Câmara de 
Vereadores com a simbologia AGP-CC, esta subordinado 
hierarquicamente ao Presidente da Câmara de Vereadores e 
tem por competência e atribuições: 
 
I - Exercer as funções administrativas que lhe forem delegadas 
pelo Presidente, respeitada a legislação vigente; 
II - Acompanhar a promoção de treinamentos e cuidados 
necessários na elaboração da folha de pagamento dos 
servidores do Legislativo Municipal; 
III - Acompanhar a aquisição, guarda e distribuição de todos os 
bens e serviços destinados à Câmara Municipal, promovendo 
sua padronização; 
IV - Acompanhar o tombamento, registro, inventário e proteção 
dos bens móveis de propriedade da Câmara Municipal ou sob 
a sua custódia; 
V - Acompanhar e fiscalizar o cuidado para com o edifício sede 
da Câmara Municipal; 
VI - Propor a instalação de sindicâncias e promoção de 
processos administrativos para apurar irregularidades; 
VII - Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da 
Câmara com os demais servidores, segundo as diretrizes 
emanadas pelo Plenário da Câmara Municipal e ou Presidente, 
respeitando a legislação pertinente; 
VIII - Expedir atos administrativos necessários à execução de 
suas atribuições; 
IX - Acompanhar e manter a Câmara Municipal em regime do 
perfeito entendimento e cooperação; 
X - Promover reuniões periódicas com os demais servidores; 
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XI - Propor ao Presidente procedimentos os quais possam 
motivar e possibilitar melhorias no desempenho das funções, 
inclusive razões para a admissão e dispensa de pessoal 
contratado; 
XII - Coordenar a questão da segurança e prestar informação 
na esfera da Câmara Municipal, cuidando de manter parceria 
com os demais poderes existentes; 
 

   Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, mas 
seus efeitos retroagem ao dia 01 de janeiro de 2022. 
 
 
PUBLIQUE-SE, nos termos nos termos do art. 147, IX, da Constituição do 
Estado do Maranhão e do parágrafo único do art. 77 da Lei Orgânica do 
Município.  
 
CERTIFIQUE-SE. REGISTRE-SE.CUMPRA-SE. Câmara de Vereadores de 
Santana do Maranhão-Ma.  
 
    Santana do Maranhão-Ma, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 

__________________________ 
HÉLITON ARAÚJO COSTA. 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Santana do 
Maranhão-Ma. 
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ANEXO I  
 

IDENTIFICAÇÃO, SIMBOLO, QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA, 
VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS 

PELA RESOLUÇÃO. 
 
 

CARGOS/SIMBOLO QUANTIDADE CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO 
R$ 

Contador da 
Câmara de 
Vereadores / C-CC 

01 20 4.000,00 

Fiscal de 
contratos/FC-CC 

01 30 Um salário mínimo 
nacional 

Assessor de 
Gabinete do 
Presidente /AGP-CC 

01 30 1.500,00 

 
 
PUBLIQUE-SE, nos termos nos termos do art. 147, IX, da Constituição do 
Estado do Maranhão e do parágrafo único do art. 77 da Lei Orgânica do 
Município.  
 
CERTIFIQUE-SE. REGISTRE-SE.CUMPRA-SE. Câmara de Vereadores de 
Santana do Maranhão-Ma.  
 
    Santana do Maranhão-Ma, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

________________________ 
HÉLITON ARAÚJO COSTA. 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Santana do 
Maranhão-Ma. 
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