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LEI MUNICIPAL DE Nº 587/2022 

 

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL; A CRIAÇÃO 

DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS; A 

ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA-PB E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e 

Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Legislativo 

Municipal; a Criação de Cargos Públicos; e Alteração de Remunerações dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Alagoa Nova — PB, definindo suas 

atribuições, conforme o disposto no artigo 11, inciso XI e artigo 12, incisos III e IV, 

da Lei Orgânica do Município e artigo 254 do Regimento Interno. 

Art. 2º O Regime Jurídico dos Servidores da Câmara é o estatutário, disciplinado e 

regido pela Lei Municipal no 21/1996, de 30 de dezembro de 1996, que "Dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alagoa Nova, do 

Estado da Paraíba, e dá outras providências". 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 3º A Reorganização Administrativa do Poder Legislativo Municipal; a Criação 

de novos Cargos Públicos e a Alteração de Remunerações dos servidores públicos da 

Câmara Municipal de Alagoa Nova — PB, têm como objetivos: 

I - a eficácia no serviço público em atendimento à comunidade; 

II - aprimoramento dos serviços oferecidos aos cidadãos; 

III - a valorização e a profissionalização dos servidores municipais. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei considera-se: 
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I - CARGO PÚBLICO: a posição componente da estrutura funcional, criada por 

Lei, em quantidade definida, nomenclatura própria, e vencimento estabelecido; 

II - SERVIDOR: pessoa legalmente investida em cargo (de provimento efetivo 

ou em comissão) ou função (de confiança) remunerada no município e regida pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município; 

III - CARGO EM COMISSÃO: é o ocupado por servidor que exerce função 

assim definida em Lei, em caráter transitório, não gerando o seu exercício, direitos à 

permanência no mesmo; 

IV - QUADRO DE CARGOS: o universo de cargos que compõem a estrutura 

funcional da Câmara Municipal; 

V - CATEGORIA FUNCIONAL: é o agrupamento de cargos, constituído de 

referências, requisitos para ingresso, número de vagas e vencimento; 

VI - REFERÊNCIA: é o número indicativo de posição hierárquica da classe a 

que pertença o cargo na escala de vencimento; 

VII - VENCIMENTO PADRÃO: a retribuição pecuniária básica fixada por Lei 

ou Resolução, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício do cargo ou 

emprego correspondente de acordo com o cargo ocupado; 

VIII - REMUNERAÇÃO: o valor correspondente ao vencimento acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei ou Resolução; 

IX - FUNÇÃO GRATIFICADA: é aquela definida em Lei ou Resolução como 

sendo de chefia ou de assessoramento, ocupada por servidor público, efetivo ou 

comissionado, que, por exercê-la, terá direito à percepção de acréscimo em seus 

vencimentos na forma definida no Plano de Cargos e Remuneração do Município. 

 

 

 

 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 5º A ação da Câmara Municipal dar-se-á no desenvolvimento das atribuições 

que lhe são próprias, atinentes a gestão dos assuntos de sua administração interna e 

orientar-se-á para o cumprimento de suas funções: 

I - Legislativa, nas matérias de competência do município; 

II - Deliberativa, sobre atribuições de sua competência privativa; 

III - Fiscalizadora da Administração local; 

IV - Julgadora dos atos político-administrativos dos agentes políticos 

municipais. 

Art. 6º A administração da Câmara Municipal de Alagoa Nova deve elevar a 

produtividade de seus servidores, promovendo rigorosa seleção, treinamento e 

aperfeiçoamento dos novos servidores e dos já existentes, a fim de possibilitar o 

estabelecimento de níveis adequados de remuneração e assegurar a qualidade dos 

serviços prestados à comunidade. 
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§ 1º A Câmara Municipal promoverá capacitações para seus servidores sempre 

que verificada a necessidade de melhor qualificá-los para o desempenho de suas 

funções, visando dinamizar a execução das atividades dos diversos órgãos. 

§ 2º O treinamento será denominado interno, quando desenvolvido pela própria 

Câmara, atendendo as necessidades verificadas, e externo, quando executado por 

Órgão ou Entidade especializada. 

Art. 7º Constituem Unidades Administrativas do Poder Legislativo Municipal de 

Alagoa Nova: 

 

I – Mesa Diretora;  

II - Gabinete dos Vereadores; 

III – Escola do Legislativo;  

IV – Gabinete da Presidência: 

a) Chefia de Gabinete da Presidência; 

b) Assessoria Parlamentar. 

 

V – Assessoria Jurídica; 

 

VI – Secretaria Geral: 

a) Secretário Geral; 

b) Assessoria de Recursos Humanos. 

 

VII – Departamento da Tesouraria. 

VIII – Departamento de Apoio Legislativo: 

a) Assessoria de Digitação de Atas e Redação Final. 

 

IX – Departamento de Comunicação e Eventos: 

a) Assessoria de Tecnologia, Informática, Som, Iluminação e Imagem; 

 

X – Departamento de Vigilância, Transporte e Almoxarifado; 

XI – Departamento de Arquivo, Patrimônio e Biblioteca; 

XII – Divisão de Serviços Gerais. 

 

§ 1º As Unidades Administrativas da Câmara Municipal de Alagoa Nova são 

hierarquizadas segundo a forma disposta no Organograma constante no Anexo VII. 

§ 2º Compete a Mesa Diretora gerenciar todos os trabalhos legislativos e 

administrativos da Câmara e fazer cumprir o Regimento Interno da Casa. 

§ 3º Cria-se a Assessoria de Recursos Humanos, cujo cargo será exercido por 

servidor efetivo em função de confiança, atrelada à Secretaria Geral da Câmara 

Municipal de Alagoa Nova, cuja referência, cargo, nomenclatura do cargo, carga 
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horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos no Quadro do 

Anexo III. 

§ 4º Compete à Secretaria Geral e à Assessoria de Recursos Humanos as 

funções de assessoramento e execução dos trabalhos legislativos e administrativos do 

Poder Legislativo, de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Alagoa Nova, sendo também de sua 

competência o planejamento, a organização, a supervisão, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades de gestão. 

§ 5º Compete ao Gabinete dos Vereadores o exercício das funções legislativas, 

garantindo a atuação dos vereadores em todas as fases e esferas do processo 

legislativo, bem como a função de fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo em 

consonância com a ordem jurídica vigente. 

§ 6º Compete à Assessoria Jurídica a chefia e direção da unidade, com a 

promoção da representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal, 

supervisionar e executar o planejamento, a coordenação, a normatização, a 

orientação e a execução de procedimentos das atividades jurídicas da Câmara 

Municipal, bem como promover o assessoramento jurídico da Mesa Diretora nas 

reuniões de Plenário, no âmbito da Câmara Municipal, frente às questões judiciais e 

extrajudiciais, jurídico - administrativas e legislativas, e outros casos que lhe forem 

submetidos e que demandem conhecimentos jurídicos. 

§ 7º Compete ao Departamento de Comunicação e Eventos: 

I - a promoção, o planejamento, a organização e a execução de eventos 

vinculados a prática legislativa da Câmara. 

§ 8º Cria-se a Assessoria de Tecnologia, Informática, Som, Iluminação e 

Imagem, de provimento em comissão, integrada ao Departamento de Comunicação e 

Eventos, cuja referência, cargo, nomenclatura do cargo, carga horária, requisito para 

ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos nos Quadros dos Anexos II e V. 

§ 9º Compete à Assessoria de Tecnologia, Informática, Som, Iluminação e 

Imagem, integrada ao Departamento de Comunicação e Eventos: 

I - a  coordenação, gerenciamento, monitoração e controle de todas as 

atividades e soluções providas por recursos de tecnologia que visam a permitir a 

produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações, 

relativo ao desenvolvimentos de todas as atribuições inerentes a Câmara Municipal, 

inclusive as necessárias a realização das sessões plenárias institucionais. 

§ 10º Desmembram-se do Gabinete da Presidência: a Tesouraria, Assessoria 

Jurídica e o Departamento de Comunicação e Eventos, tornando-se unidades 

administrativas autônomas. 

§ 11º Compete à Tesouraria o assessoramento, a organização e o planejamento 

de todos os atos orçamentários e financeiros da Câmara Municipal. 

§ 12º Cria-se a Assessoria Parlamentar, de provimento em comissão, integrada 

ao Gabinete da Presidência, cuja referência, cargo, nomenclatura do cargo, carga 

horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos nos Quadros 

dos Anexos II e V. 

§ 13º Compete ao Gabinete da Presidência, integrado pelo cargo de Chefe de 

Gabinete da Presidência e de Assessoria Parlamentar: 
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I – à promoção de prestar apoio ao Presidente no exercício de suas atribuições, 

bem como em assuntos referentes à administração interna do Gabinete. 

§ 14º Cria-se o Departamento de Apoio Legislativo, cujo cargo será exercido 

por servidor efetivo designado em função de confiança, cuja referência, cargo, 

nomenclatura do cargo, carga horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas 

estão distribuídos no Quadro do Anexo III. 

§ 15º Cria-se a Assessoria de Digitação de Atas e Redação Final, que será 

exercida por servidor efetivo em função de confiança, integrada ao Departamento de 

Apoio Legislativo, cuja referência, cargo, nomenclatura do cargo, carga horária, 

requisito para ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos no Quadro do Anexo 

III. 

§ 16º Compete ao Departamento de Apoio Legislativo: 

I – auxiliar, no desempenho e na execução de atividades legislativas e 

burocráticas dos vereadores e das comissões, nas sessões da Edilidade e no trâmite 

das proposituras;  

II – operar equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados;  

III – executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 

âmbito de suas atribuições. 

§ 17º Cria-se a Divisão de Serviços Gerais, que será exercida por servidor 

efetivo em função de confiança, cuja referência, cargo, nomenclatura do cargo, carga 

horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos no Quadro do 

Anexo III. 

§ 18º Compete à Divisão de Serviços Gerais: 

I - cuidar da abertura e fechamento das dependências da Câmara; 

II – realizar serviços necessários ao funcionamento e controle da copa; 

III - executar atividades de limpeza e conservação nas dependências dos 

diversos setores da Câmara Municipal; 

IV – realizar quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam 

inseridas no âmbito das suas atribuições. 

§ 19º Cria-se o Departamento de Vigilância, Transporte e Almoxarifado, que 

será exercido por servidor efetivo em função de confiança, cuja referência, cargo, 

nomenclatura do cargo, carga horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas 

estão distribuídos no Quadro do Anexo III. 

§ 20º Compete ao Departamento de Vigilância, Transporte e Almoxarifado: 

I - a coordenação da segurança dos parlamentares, funcionários e munícipes 

que  frequentam a Câmara Municipal, com vistas a manter à ordem;  

II - recebimento, controle, distribuição e/ou armazenagem dos materiais de 

consumo adquiridos; 

III – a gestão do patrimônio,  incluindo a classificação, registro, guarda e 

movimentação; 

III - conduzir e conservar veículos automotores da frota do Legislativo, de 

acordo com as normas de trânsito e as instruções fornecidas pelo superior imediato. 

§ 21º Cria-se o Departamento de Arquivo, Patrimônio e Biblioteca, que será 

exercido por servidor efetivo em função de confiança, cuja referência, cargo, 
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nomenclatura do cargo, carga horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas 

estão distribuídos no Quadro do Anexo III. 

§ 22º Compete ao Departamento de Arquivo, Patrimônio e Biblioteca: 

I - gerir e catalogar o conjunto de documentos produzidos, recebidos e 

acumulados pela Câmara Municipal, no exercício de suas atividades; 

II - cadastrar os seus bens móveis e imóveis, além de propor a conservação e 

a recuperação do acervo em uso. 

§ 23º A competência da Escola do Legislativo será regida observando o que 

dispõe a Lei Municipal nº 379/2016. 

§ 24º Os cargos da Escola do Legislativo e demais providências serão definidos 

conforme preceitua a Lei Municipal nº 379/2016. 

 

TÍTULO III 

DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 8º - Compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de Alagoa Nova - 

PB: 

I -  cargo efetivo: 

a) o provimento de cargo efetivo dar-se-á por aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei; 

b) os cargos e funções que compõem o quadro efetivo do funcionalismo 

público da Câmara Municipal de Alagoa Nova são os constantes no Anexo IV; 

c) assegura-se estabilidade ao servidor, após três anos de exercício, nos 

termos da Lei Municipal nº 21/1996; 

d) somente através de concurso público é que poderão ser preenchidas as 

vagas existentes no quadro dos cargos efetivos da Câmara Municipal, salvo através 

de lei específica, para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, em conformidade com que estabelece o artigo 37, inciso IX, da Carta Magna 

de 1988. 

 

II - cargo em comissão: 

a) é de livre nomeação e exoneração e destina-se a atender funções de 

confiança enquadradas como de direção, chefia ou assessoramento; 

b) os cargos em comissão de Chefe de Gabinete, Assessor Jurídico, Diretor 

de Comunicação e Eventos, Secretário Geral, Diretor da Tesouraria, Assessor 

Parlamentar e Assessor de Tecnologia, Informática, Som, Iluminação e Imagem são 

de livre escolha do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores; 

  III – função de confiança: 



           

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

7 

 

    a) é de livre nomeação e exoneração, exercida exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

  b) as funções de confiança de Assessor de Digitação de Atas e Redação Final, 

Diretor de Apoio Legislativo, Diretor do Departamento de Vigilância, Transporte e 

Almoxarifado, Diretor do Departamento de Arquivo, Patrimônio e Biblioteca, 

Diretor do Departamento de Serviços Gerais e Assessor de Recursos Humanos são 

de livre escolha do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

    § 1º Toda pessoa que vier a ocupar cargo em comissão ou função de confiança 

receberá remuneração mensal correspondente ao cargo no qual foi nomeado, 

conforme Anexos V; 

§ 2º As atribuições dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e funções de 

confiança são aquelas constantes dos Anexos I e II, integrantes desta lei; 

§ 3º Ficam estendidos a todos os ocupantes de cargos, sejam eles 

comissionados ou efetivos, desta Câmara Municipal, todos os direitos e vantagens 

previstos na Lei Municipal nº 21, de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Alagoa Nova – PB. 

§ 4º Ocupante de cargo em comissão e de função de confiança não poderá 

receber hora extra, adicional de tempo integral, adicional de dedicação exclusiva e 

adicional noturno; 

§ 5º Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor, na forma 

regulamentar, as seguintes vantagens: 

I - gratificação natalina; 

II - adicional por tempo de serviço; 

III – indenização; 

IV - gratificação por produtividade; 

V – diárias;  

VI - adicional noturno. 

§ 6º As vantagens decorrentes do parágrafo anterior, com exceção dos incisos 

II, III, IV e VI, serão estendidas ao ocupante de cargo comissionado e de função de 

confiança a critério do Presidente da Câmara Municipal. 

 §7º Cria-se o cargo de Agente de Recepção e Protocolo no quadro efetivo do 

funcionalismo público da Câmara Municipal de Alagoa Nova, inteligado ao Grupo 

Ocupacional Apoio Operacional, conforme Anexos I e IV desta Lei. 

§ 8º Cria-se o cargo de Copeiro no quadro efetivo do funcionalismo público da 

Câmara Municipal de Alagoa Nova, inteligado ao Grupo Ocupacional Apoio 

Operacional, conforme Anexos I e IV desta Lei. 

  § 9º A referência, cargo, nomenclatura do cargo de Agente de Recepção e 

Protocolo, carga horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas estão 

distribuídos por grupos ocupacionais, conforme os Anexos I e IV desta Lei. 

 § 10º Compete ao Agente de Recepção e Protocolo: 

I –  recepcionar e atender ao público interno e externo; 

II –  prestar informações, pessoalmente, por telefone ou via e-mail, acerca do 

trabalho legislativo;  
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III – receber e efetuar o encaminhamento imediato de correspondências; 

registros de ligações telefônicas e comunicações telemáticas; 

IV – encaminhar visitantes aos locais desejados, bem como, protocolizar 

todos os Projetos de Lei, Decretos Legislativos, Resoluções, Requerimentos, 

Moções, Indicações, Substitutivos, Emendas, e Subemendas, e demais outros 

documentos. 

§ 11º Compete ao Copeiro: 

I – receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e carrinhos, segundo as 

instruções recebidas do Chefe imediato; 

II – receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições, 

providenciando a lavagem e guarda, ou o envio ao setor competente; 

III – manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo normas e 

instruções; 

     IV – executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

 

Art 9º - Os cargos de Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal da Câmara 

Municipal de Alagoa Nova-PB, com a referência, cargo, nomenclatura do cargo, 

carga horária, requisito para ingresso, vencimento e vagas estão distribuídos por 

grupos ocupacionais, conforme os Anexos I e IV desta Lei. 

§ 1º Os cargos de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos 

ocupacionais: 

I – Grupo Apoio Administrativo; 

II – Grupo Apoio Operacional. 

 

Art. 10. Será designado servidor, dentro do quadro efetivo da Câmara Municipal de 

Alagoa Nova, para exercer as funções de confiança: 

I – de Assessor de Digitação de Atas e Redação Final (com função integrada ao 

Departamento de Apoio Legislativo)  – constante no Anexo III; 

II – de Diretor do Departamento de Apoio Legislativo – constante no Anexo 

III; 

III – de Diretor do Departamento de Vigilância, Transporte e Almoxarifado – 

constante no Anexo III; 

IV – de Diretor do Departamento de Arquivo, Patrimonio e Biblioteca – 

constante no Anexo III; 

V – de Diretor da Divisão de Serviços Gerais – constante no Anexo III; 

 VI –de Assessor de Recursos Humanos (com função integrada à Secretaria 

Geral)  – constante no Anexo III. 

§ 1º 0 Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova poderá dispensar o 

servidor ocupante desta função de forma livre, a seu próprio critério; 

§ 2º A função de confiança, disposto no caput, representa um acréscimo 

salarial na forma de gratificação pago ao servidor efetivo que exerce atribuição de 

assessoramento, nos seguintes termos: 

I - a gratificação se estabelecerá de acordo com os valores constante do Anexo 

VIII; 
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II - a gratificação de função destina-se a remunerar o servidor pelo exercício de 

atividades de natureza extraordinária, precária e transitória, estranhas ao cargo 

efetivo; 

III - é vedada a incorporação de gratificação de função ao vencimento (salário 

básico) do servidor público. 

 

Art. 11 - Além do vencimento, o servidor fará jus às seguintes vantagens: 

I - Gratificação pelo exercício de atividades consideradas especiais, com 

valores previstos no Anexo VI; 

II - Adicional por tempo de serviço. 

§ 1º A gratificação é temporária. O tempo de serviço ocorrerá até quando 

houver a aposentadoria, na forma da lei; 

§ 2º O adicional de quinquênio será pago a cada 5 (cinco) anos no equivalente 

a 5% (cinco por cento) por cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo e 

incidente sobre o vencimento básico, limitado a 35%. 

§ 3º O servidor continuará a receber, na aposentadoria e na disponibilidade, o 

adicional por tempo de serviço cujo gozo se encontrava na atividade. 

 

CAPÍTULO I 

SERVIDOR EFETIVO E EM COMISSÃO 

 

Art. 12. Mediante Portaria, a Presidência da Casa poderá conceder ao servidor 

ocupante de cargo efetivo ou em comissão, uma gratificação por serviços especiais, 

conforme valores constantes no Anexo VI. 

Parágrafo único. Por atividades especiais entende-se aquelas determinadas 

pela Presidência da Casa para atender a normalidade dos serviços administrativos e 

burocráticos. 

Art. 13. Os servidores da Câmara Municipal de Alagoa Nova perceberão 

vencimentos fixados por esta Lei. 

Parágrafo único. Fica garantida aos servidores do Poder Legislativo 

Municipal, a revisão geral anual das referências salariais, sem distinção de índices, 

sempre em primeiro de janeiro de cada ano, conforme o inciso X, do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGIME JURÍDICO 

 

Art. 14. As relações jurídico-administrativas dos servidores com a Câmara 

Municipal de Alagoa Nova serão regidas pelo mesmo regime jurídico adotado pelo 

Poder Executivo, na relação com seus servidores. 

Parágrafo único. Todos os direitos e vantagens de ordem pecuniária previstos em 

legislação própria, e que beneficiem os servidores públicos municipais da 

Administração Direta, das Autarquias e Fundações Municipais, serão estendidos aos 

servidores da Câmara Municipal de Alagoa Nova. 
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 CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Os cargos existentes na data de vigência desta Lei, que se encontrarem 

vagos e não estiverem estabelecidos nesta Lei ficarão, automaticamente, extintos. 

Parágrafo único. Será aberto vacância do cargo, quando o servidor do cargo 

do provimento efetivo vier a ser afastado de suas funções, aposentar-se, pedir 

exoneração ou falecer. 

Art. 16. Para efeito de aposentadoria, será observado, no que couberem, as normas 

do art. 40 da Carta Magna da República Federativa do Brasil; a Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991; as Emendas Constitucionais no 19, de 04 de junho de 1998; no 41, de 

19 de dezembro de 2003; e a de no 47, de 5 de julho de 2005; nº 103, de 13 de 

novembro de 2019. 

Art. 17. A consolidação da organização administrativa tratada nesta Lei não altera e 

não restringe o patrimônio jurídico alcançado pelos servidores que tenham 

ingressado em data anterior à sua publicação. 

Art. 18. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 

248/2009.  

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO I 

ATRIBUICÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGO: Agente Administrativo 

GRUPO OCUPACIONAL: Agente Administrativo 

SUBGRUPO: TNS2 

CODIGO: 3-11.20 

DESCRIÇÃO SUMARIA: executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e legislativos; tratar de documentos variados, cumprindo todo 

o procedimento necessário referente aos mesmos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: registrar, fazer a triagem, distribuir, classificar, 

localizar e verificar documentos; conferir dados de documentos; preparar minutas, 

preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 

elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas; verificar prazos 

estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 

planejamento; levantar necessidade e solicitar material; protocolar, autuar e 

encaminhar documentos; distribuir material de expediente; controlar a expedição de 

malotes e recebimentos; expedir ofícios e memorandos; atualizar dados no sistema 

operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados; digitar documentos, 

utilizando processadores de texto; elaborar planilhas, sejam físicas ou eletrônicas; 

auxiliar seus superiores imediatos na elaboração, controle, andamentos e execução 

dos trabalhos de sua área de atuação; redigir e digitar ofícios oriundos de 

requerimentos e de pedidos de informações e controlar o prazo de envio de respostas 

a estes; redigir as redações finais e os autógrafos de projetos de lei, as resoluções 

aprovadas, decretos, além de outras atividades afins, a critério do superior imediato; 

elaborar a pauta de requerimentos e de pedidos de informações a serem apreciados 

nas sessões; registrar no sistema informatizado da Câmara os despachos dados aos 

requerimentos, pedidos de informações, votos de pesar e justificativas de ausência; 

executar outras atividades correlatas as acima descritas, a critério do superior 

imediato; expedir declaração de responsabilidade por uso de equipamentos e 

materiais da Câmara, zelando para que os mesmos sejam devolvidos em perfeitas 

condições; realizar trabalhos externos à Câmara; exercer outras atividades afins. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino médio completo. 

 

CARGO: Agente de Serviços Complementares  

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional  

SUBGRUPO: AOP2 

CODIGO: 3.11.25 

DESCRIÇÃO SUMARIA: assessorar a Mesa e realizar as tarefas de rotina inerentes à 

função administrativa e legislativa. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: organizar e controlar o calendário de utilização do 

salão da Câmara, pelos funcionários, vereadores, presidente, munícipes, entre outros e 

expedir a requisição de uso do auditório da Câmara; recepcionar visitantes, prestando-

lhes o apoio necessário durante sua permanência na Casa; organizar a visitação de 

alunos de estabelecimentos de ensino e da comunidade em geral, às dependências da 
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Câmara Municipal, expondo sua organização e o seu funcionamento; auxiliar nas 

solenidades, sessões e demais eventos do Poder Legislativo, bem como na expedição 

de convites e outras providências necessárias ao fiel cumprimento das Ações 

Legislativas; organizar a ordem do dia sob a orientação do Procurador Jurídico, do 

Diretor de Administração ou do Diretor de Departamento de Apoio Parlamentar; 

exercer outras atividades correlatas. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino médio completo. 

 

CARGO: Arquivista 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP2 

CÓDIGO: 3.95.30 

DESCRIÇÃO SUMARIA: atua com a organização e controle de arquivos; atua 

separando documentos, organizando arquivos, se responsabilizando por toda a 

organização dos documentos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Classificar e codificar documentos de arquivo; decidir 

o suporte do registro de informação; descrever documentos (forma e conteúdo); 

registrar documentos de arquivo; elaborar tabelas de temporalidade; estabelecer 

critérios de amostragem para guarda de documentos de arquivo; estabelecer critérios 

para descarte de documentos de arquivo; elaborar plano de classificação; identificar 

fundos de arquivos; estabelecer plano de destinação de documentos; avaliar 

documentação; ordenar documentos; consultar normas internacionais de descrição 

arquivística; gerir depósitos de armazenamento; identificar a produção e o fluxo 

documental; identificar competências, funções e atividades dos órgãos produtores de 

documentos; levantar a estrutura organizacional dos órgãos produtores de 

documentos; realizar pesquisa histórica e administrativa; transferir documentos para 

guarda intermediária; diagnosticar a situação dos arquivos; recolher documentos para 

guarda permanente; definir a tipologia do documento; acompanhar a eliminação do 

documento descartado. Atender usuários; formular instrumentos de pesquisa; prover 

bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de informação; apoiar as atividades de 

consulta; realizar empréstimos de documentos e acervos; autenticar reprodução de 

documentos de arquivo; emitir certidões sobre documentos de arquivo; fiscalizar a 

aplicação de legislação de direitos autorais, a reprodução e divulgação de imagens; 

orientar o usuário quanto ao uso dos diferentes equipamentos e bancos de dados; 

disponibilizar os instrumentos de pesquisa na internet; fiscalizar empréstimos do 

acervo e documentos de arquivos; gerenciar atividades de consulta. 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental incompleto. 

 

 

 

 

CARGO: Motorista 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP2 

CÓDIGO: 3-95.10 
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DESCRIÇÃO SUMARIA: exercer atividades de dirigir veículos no município, em 

viagens fora do município ou do Estado, transportando passageiros, funcionários, 

autoridades e/ou cargas para locais pré-determinados. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: conduzir Presidente e vereadores onde for solicitado 

com autorização do Presidente; atender vereadores no que for preciso; inspecionar o 

veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, da água 

e do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de 

funcionamento; dirigir veículos, manipulando os comandos de marcha e direção, 

conduzindo o veículo no trajeto indicado, com rigorosa observância das condições de 

trânsito e das normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); zelar pela manutenção 

do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito 

estado; desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente, demais 

membros da mesa e departamentos. 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental incompleto. 

 

CARGO: Vigilante 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP3 

CÓDIGO: 5.83.30 

DESCRIÇÃO SUMARIA: supervisionar a entrada e saída de pessoas, bens ou 

serviços das dependências do Prédio Legislativo, fazendo as anotações e 

comunicações pertinentes, conforme normas, procedimentos e padrões estabelecidos 

da Câmara. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: recepcionar qualquer pessoa que venha às 

dependências da Câmara Municipal, dando as devidas orientações e encaminhamento 

ao setor competente; receber todo e qualquer documento e ou correspondência 

endereçada à Câmara, salvo determinação em contrário, e as encaminha aos setores 

competentes e ou responsáveis; auxiliar na fiscalização da entrada e saída de objetos; 

identificar e registrar no controle competente a entrada de pessoas, que não sejam 

servidores, nas dependências do Prédio Legislativo; comunicar, de imediato, toda e 

qualquer irregularidade que ocorra dentro do recinto da Câmara; exercer outras 

atividades correlatas. 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental incompleto 

 

CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP4 

CÓDIGO: 5.52-15 

DESCRIÇÃO SUMARIA: executar atividades relacionadas à limpeza, a manutenção 

e higiene das dependências do ambiente de trabalho e dos equipamentos que exigem 

esforços físicos; o erar máquinas equipamentos sob a orientação e supervisão do 
chefe imediato. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: compete as execuções de tarefas de entrega geral, 

serviços de limpeza, arrumação e conservação de móveis, equipamentos e ambientes 

de salas, salões, plenário, corredores, pátios internos e externos e sanitários; fazer e 
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servir café; servir água; refrigerantes; prestar informações simples pessoalmente ou 

por telefone; encaminhar e acompanhar visitantes, quando necessário; atender aos 

seus superiores hierárquicos imediatos, outras tarefas afins 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental completo 

 

CARGO: Copeiro 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP4 

CÓDIGO: 5134-25 

DESCRIÇÃO SUMARIA: receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e 

carrinhos, segundo as instruções recebidas do Chefe imediato; receber ou recolher 

bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou 

o envio ao setor competente; manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, 

seguindo normas e instruções; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: atender os Vereadores e servidores; servir alimentos e 

bebidas; higienizar utensílios e equipamentos; preparar e/ou disponibilizar suco, café, 

chá, frutas e biscoitos aos Vereadores, servidores e visitantes utilizando-se de 

equipamentos e utensílios de Copa; zelar pela ordem e limpeza da área de trabalho e 

material utilizado (forno micro-ondas, geladeira, bebedouro, etc.); listar o material 

necessário; receber, conferir o pedido e estocar; executar outras tarefas relacionadas 

com o cargo, a critério do superior. 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental incompleto 

 

CARGO: Agente de Recepção e Protocolo 

GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional 

SUBGRUPO: AOP2 

CÓDIGO: 3.11.25 

DESCRIÇÃO SUMARIA: executar atividades relacionadas ao atendimento ao 

público interno e externo, atendimento telefônico, encaminhamento a órgãos e 

departamentos competentes, além de auxílio a outros setores da organização. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: compete as execuções de tarefas de atendimento 

presencial e, também, encaminhamento das solicitações e visitantes, organização das 

fichas cadastrais, transferência de ligações, agendamento de visitas e consultas, 

reservas de hospedagem, recepção de clientes e fornecedores. 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino fundamental completo 

 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO II 

ATRIBUICÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

CARGO: Secretário Geral 

DESCRIÇÃO SUMARIA: realizar a fiscalização dentro dos serviços de sua área de 

competência; administrar, coordenar, controlar e comandar todos os atos decorrentes 

da política administrativa, contábil e financeira da Câmara Municipal; fiscalizar a 

realização da execução de outras tarefas afins pertencentes à Diretoria de 

Administração. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Controlar e coordenar as comunicações externas da 

Câmara Municipal; representar a Câmara Municipal como entidade pública, ativa e 

passivamente; coordenar e supervisionar as ações relacionadas ao funcionamento do 

Plenário da Câmara; programar e executar as atividades de controle funcional, dos 

quadros de pessoal e capacitação dos servidores; elaborar relatórios de frequência de 

servidores e proceder ao controle dos períodos de férias; elaborar a folha de 

pagamento dos vereadores e dos servidores; fazer demonstrativo de bens, coisas e 

direitos do Legislativo Municipal; emitir pareceres em processos administrativos; 

assessorar superiores sobre problemas administrativos da Câmara Municipal; 

coordenar e acompanhar o setor de Compras da Câmara Municipal; fazer cadastro 

financeiro de material e de patrimônio; receber, registrar, encaminhar e controlar 

entrada de processo e documentos a pagar e fazer assentamentos diversos nas pastas 

funcionais dos servidores do legislativo; digitar documentos do setor; executar as 

alterações salariais previstas em lei; coordenar e controlar o almoxarifado da Câmara 

Municipal; executar outras tarefas correlatas. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 

alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 

CARGO: Assessor Jurídico 

DESCRIÇÃO SUMARIA: chefia e direção da unidade e a promoção da 

representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal, supervisionar e executar 

as atividades jurídicas da Câmara Municipal, bem como promover o assessoramento 

jurídico da Mesa Diretora nas reuniões de Plenário. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: responder pela representação e assessoramento 

jurídico do Legislativo Municipal; representar e defender os interesses da Câmara 

Municipal, judicial e extrajudicialmente, de acordo com as determinações, do 

presidente; prestar os serviços técnicos jurídicos às comissões permanentes da 

Câmara e ao Presidente e membros da mesa; promover o assessoramento técnico aos 

vereadores; avaliar e revisar pareceres sobre matéria jurídica; prestar assessoramento 

jurídico aos diversos setores da Câmara, quando solicitado; elaborar minutas de 
convênios, contratos e outros atos jurídicos; prestar assistência jurídica à Comissão 

Permanente de Licitação; informar às autoridades superiores sobre decisões judiciais 

e promover gestões necessárias ao seu comprimento; colecionar decisões judiciais e 

administrativas, registrando-as, para subsidiar estudos, pareceres e informações; 
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estudar assuntos de Direito de ordem geral ou específica, realizando estudos e 

pesquisas de doutrina e jurisprudência de modo a habilitar o Legislativo a solucionar 

problemas pertinentes a suas prerrogativas constitucionais e legais; prolatar parecer 

prévio em projetos de emenda à Lei Orgânica, projetos de lei, de resolução, pedidos 

de autorização e demais proposições apresentadas ao Plenário da Câmara; dar parecer 

jurídico em processos de ordem administrativa; desincumbir-se de outras atividades 

que lhe seja conferidas pelo Presidente. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, ter 

Bacharelado em Direito, ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, ter 

título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da Paraíba, e ser 

designado pelo Presidente da Câmara. 

 

CARGO: Diretor da Tesouraria 

DESCRIÇÃO SUMARIA: atuar em atividades de assessoramento, organização e 

planejamento de todos os atos da economia interna da Câmara Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: junto com o Presidente da Câmara, ser responsável 

pelas rotinas financeiras da tesouraria, envolvendo o recebimento de receitas e 

pagamentos de despesas, verificação das disponibilidades de caixa, conciliação 

bancária, emissão de notas fiscais e recibos, averiguação de cheques, emissão de 

extratos bancários, previsões de fluxo de caixa, aplicações financeiras, 

movimentações bancárias, entre outras atividades afins designadas pelo Presidente em 

exercício. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 

alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 

FUNÇÃO: Chefe de Gabinete da Presidência 

DESCRIÇÃO SUMARIA: prestar apoio ao Presidente no exercício de suas 

atribuições, bem como em assuntos referentes à administração interna do Gabinete 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  Promover atividades de coordenação político-

administrativas da Presidência da Câmara com os munícipes pessoalmente ou por 

meio de entidades que os representem; Coordenar as relações do Legislativo com o 

Executivo, providenciando os contatos com o Prefeito, recebendo suas solicitações e 

sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, 

respondendo-as; Promover o atendimento às pessoas que procuram o Presidente da 

Câmara, encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos ou marcando 

audiências; Organizar as audiências do Presidente da Câmara, selecionando os 

assuntos; Despachar pessoalmente com o presidente da Câmara todo o expediente dos 

serviços que dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocadas; 
Prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente do Gabinete; 

Verificar e visar todos os documentos referentes às despesas dos órgãos sob sua 

direção; Desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo presidente da 

Câmara, bem como fiscalizar todos os fatos externos que comprometam os interesses 
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da Câmara e, junto aos responsáveis diretos, eliminar as irregularidades porventura 

existentes; Dar todo o apoio necessário ao Presidente da Câmara. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 

alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 

FUNÇÃO: Assessor Parlamentar  

DESCRIÇÃO SUMARIA: prestar assessoria político legislativa ao Gabinete do 

Presidente. 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  elaborar e digitar ofícios, proposições legislativas, 

textos de divulgação, correspondências e consultas de interesse do Presidente; 

manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação das leis, normas e regulamentos; 

zelar pelo patrimônio e materiais disponibilizados para o exercício da atividade; 

receber e direcionar toda correspondência oficial encaminhada e expedida, 

respectivamente, pelo Presidente; controlar a agenda do Presidente, dispondo horários 

de reuniões, visitas, entrevistas e solenidades; receber, classificar, distribuir e arquivar 

documentos oficiais ou de caráter confidencial do Presidente; redigir, digitar e 

datilografar correspondência do Presidente e outros expedientes de caráter 

confidencial, para assegurar o sigilo da informação; executar outras tarefas 

correlatas e inerentes às responsabilidades do Gabinete do Presidente. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 

alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 

CARGO: Diretor de Comunicação e Eventos  

DESCRIÇÃO SUMARIA: atividades de promoção, planejamento, organização e 

execução de eventos vinculados a prática legislativa da Câmara Municipal; e de 

assessoramento na divulgação e midiatização dos atos e das sessões da Câmara. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: coordenar e divulgar em jornais, revistas, rádios, 

televisão e outros meios de comunicação os trabalhos do Poder Legislativo; 

coordenar protocolos em eventos, solenidades e audiências públicas; assessorar a 

Mesa Executiva na formulação do plano de comunicação da Câmara; manter contato 

com os órgãos de comunicação; planejar os eventos e demais atividades de 

comunicação social; coordenar a atualização do arquivo de notícias do Poder 

Legislativo Municipal, a guarda do acervo audiovisual das sessões plenárias e demais 

eventos realizados na Câmara Municipal; supervisionar o cadastro dos órgãos da 

administração pública federal, estadual e municipal e de seus respectivos titulares, 

além de todos os dados necessários à comunicação da Câmara com os mesmos; 

dirigir a manutenção e atualização do site da Câmara, supervisionando e controlando 
a natureza das notícias da Câmara Municipal e atividades dos Vereadores; monitorar 

o cumprimento às diretrizes, planos e projetos da área de comunicação social. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 
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alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 

FUNÇÃO:  Assessor de Tecnologia, Informática, Som, Iluminação e Imagem 

DESCRIÇÃO SUMARIA:  coordenar, gerenciar, monitor e controlar todas as 

atividades e soluções providas por recursos de tecnologia que visam a permitir a 

produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e o uso das informações, 

relativo ao desenvolvimento de todas as atribuições inerentes a Câmara Municipal, 

inclusive as necessárias a realização das sessões plenárias institucionais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  atender chamados de suporte dos servidores e 

vereadores, de computadores, envolvendo a montagem, reparos e configurações de 

equipamentos e na utilização do hardware, softwares disponíveis e pontos de rede; 

efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos da Câmara Municipal; 

acompanhar todo registro fotográfico, filmagens e a produção audiovisual da Câmara 

Municipal, especialmente atos e fatos que marcarão a história do Município, visando 

resguardar material para o arquivo histórico; acompanhar a elaboração de layout, 

folders, cartazes e demais materiais de divulgação da Câmara; coordenar a cobertura, 

com os devidos registros, de todos os eventos promovidos pela Casa Legislativa ou 

de seu interesse; articular entrevistas, publicar informações, notas, esclarecimentos na 

imprensa em geral; coordenar a elaboração de periódicos informativos para a 

população;  outras atividades afins. 

PROVIMENTO: cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: ser brasileiro, maior que dezoito anos, 

alfabetizado, ter título de eleitor ativo vinculado a décima terceira zona eleitoral da 

Paraíba, e ser designado pelo Presidente da Câmara. 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO III 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

 

FUNÇÃO: Assessoria de Digitação de Atas e Redação Final 

DESCRIÇÃO SUMARIA: executar trabalhos de rotina legislativa, de acordo com as 

determinações do Departamento de Apoio Parlamentar. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: elaborar a ata resumida das sessões, na forma 

regimental e transcrever pronunciamentos quando solicitado; elaborar ata resumida 

ou na íntegra, quando solicitado, das sessões ordinárias e extraordinárias, das reuniões 

das comissões permanentes e temporárias, das audiências públicas, sessões solenes e 

especiais; conferir e adequar à técnica redacional os textos de pareceres e relatórios 

das Comissões Permanentes e Temporárias; elaborar a pauta de requerimentos e de 

pedidos de informações a serem apreciados nas sessões; compete as revisões 

gramatical e ortográfica, das atas das sessões, das transcrições taquigráficas, de outros 

documentos que lhe foram confiados, corrigindo também em suas formas e as lógicas 

sequenciais sem, entretanto, modificar os teores das ideias e discursos parlamentares 

originais contidos nas mesmas; compete o apanhado taquigráfico e fiel, através de 

taquigrama, das discussões e pronunciamento, discursos e intervenções verbais dos 

Vereadores e das autoridades e convidados das sessões e solenidades, em Plenário e 

nas Comissões, bem como sua decodificação, sua edição e revisão, assim como outras 

atividades correlatas as acima descritas, a critério do superior imediato. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Diretor da Tesouraria 

DESCRIÇÃO SUMARIA: o planejamento, a organização, a supervisão, o 

acompanhamento e a avaliação das atividades financeiras, contábeis e orçamentárias 

exercidas no âmbito da Câmara Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: a fiscalização e o controle dos atos administrativos da 

Câmara Municipal, a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal da Casa, 

mediante o acompanhamento das ações de ordem contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, em relação à sua legalidade, legitimidade, economicidade e 

a prevenção à renúncia de receitas. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor 

comissionado, efetivo, estável e/ou concursado, mediante gratificação, e desde que 

preenchidos os seguintes requisitos, nos casos de servidores efetivos: a) tempo de 
serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, ética, bom 

relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto dos 

encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova — PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 
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Vinculante 13 bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Chefe de Gabinete da Presidência 

DESCRIÇÃO SUMARIA: Exercer a direção-geral, assim como orientar, coordenar e 

fiscalizar os trabalhos do gabinete. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: promover atividades de coordenação político-

administrativas da Presidência da Câmara com os munícipes pessoalmente ou por 

meio de entidades que os representem; coordenar as relações do Legislativo com o 

Executivo, providenciando os contatos com o Prefeito, recebendo suas solicitações e 

sugestões, encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências e, se for o caso, 

respondendo-as; promover o atendimento às pessoas que procuram o Presidente da 

Câmara, encaminhando-as para solucionar os respectivos assuntos ou marcando 

audiências; organizar as audiências do Presidente da Câmara, selecionando os 

assuntos; representar oficialmente o Presidente da Câmara, sempre que para isso for 

credenciado; despachar pessoalmente com o presidente da Câmara todo o expediente 

dos serviços que dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando 

convocadas; prorrogar, ou antecipar, pelo tempo que julgar necessário, o expediente 

do Gabinete; verificar e visar todos os documentos referentes às despesas dos órgãos 

sob sua direção; desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo 

presidente da Câmara, bem como fiscalizar todos os fatos externos que comprometam 

os interesses da Câmara e, junto aos responsáveis diretos, eliminar as irregularidades 

porventura existentes; dar todo o apoio necessário ao Presidente da Câmara. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor 

comissionado, efetivo, estável e/ou concursado, mediante gratificação, e desde que 

preenchidos os seguintes requisitos, nos casos de servidores efetivos: a) tempo de 

serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, ética, bom 

relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto dos 

encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova — PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13 bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Diretor de Apoio Legislativo 

DESCRIÇÃO SUMARIA: auxiliar no desempenho e na execução de atividades 

legislativas e burocráticas dos vereadores e das comissões, nas sessões da Edilidade e 

no trâmite das proposituras; opera equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos 

informatizados, na execução de suas atividades; executa qualquer outra atividade que, 

por sua natureza, esteja inserida no âmbito de suas atribuições. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: atuar fornecendo suporte nas sessões, audiências 

públicas, reuniões ou outros eventos promovidos pela Câmara Municipal; efetuar o 

protocolo de todas as proposituras ou proposições, nos termos do Regimento Interno 

da Câmara Municipal, que dão início ao Processo Legislativo; registrar e acompanhar 

os prazos para tramitação de todas as proposituras, inclusive os vetos; elaborar os 

autógrafos, decretos legislativos, leis promulgadas pela Câmara, Resoluções, Atos da 

Mesa, Atos da Presidência e Portarias; promover a guarda e controle de toda a 

documentação produzida pela Câmara, bem como a reprodução de documentos e a 



           

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

21 

 

coordenação do processamento eletrônico dos sistemas administrativos e legislativos; 

auxiliar no gerenciamento dos anais da Câmara Municipal; fornecer suporte às 

Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara Municipal, secretariando, 

digitando pareceres, requerimentos e ofícios, arquivando em meio físico e eletrônico, 

cópias dos pareceres e votos em separado, com anotação dos signatários; 

providenciar pesquisas e informações que lhe forem solicitadas pelos Vereadores, 

pela Mesa ou pela Presidência sobre assuntos relacionados ao processo legislativo e 

sobre a atuação da Câmara Municipal; auxiliar a Direção de Comunicação e Eventos, 

quando necessário; exercer outras atividades e tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Diretor da Divisão de Serviços Gerais 

DESCRIÇÃO SUMARIA: coordenar e executar serviços de limpeza e arrumação nas 

dependências da Câmara Municipal, bem como em seu arquivo e outros. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: cuidar da abertura e fechamento das dependências da 

Câmara; realizar serviços necessários ao funcionamento e controle da copa; executar 

atividades de limpeza e conservação nas dependências dos diversos setores da 

Câmara Municipal; receber determinações de serviços a serem executados e 

promover a competente realização, no prazo determinado; orientar e supervisionar a 

guarda e conservação das máquinas e equipamentos utilizados, a fim de mantê-los 

em perfeitas condições de uso, evitando perdas e danos; requisitar material de 

trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta e permanente utilização; 

acompanhar e conferir os quantitativos de lixo nas dependências da Câmara; realizar 

quaisquer outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 

suas atribuições 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Diretor de Vigilância, Transporte e Almoxarifado  

DESCRIÇÃO SUMARIA:  gerenciar o recebimento, o lançamento patrimonial, a 

guarda e o destino de todas as compras realizadas pela Câmara Municipal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: coordenar a segurança dos parlamentares, 



           

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

22 

 

funcionários e munícipes que frequentam a Câmara Municipal, com vistas a manter à 

ordem; receber, controlar, distribuir e/ou armazenar os materiais de consumo 

adquiridos; conservar o patrimônio, incluindo a classificação, registro, guarda e 

movimentação; conduzir e conservar veículos automotores da frota do Legislativo, 

de acordo com as normas de trânsito e as instruções fornecidas pelo superior 

imediato; manter sob sua guarda e responsabilidade todo o Patrimônio mobiliário, 

máquinas, veículos e mercadorias pertencentes à Câmara Municipal; receber as 

requisições de materiais em estoque; realizar a respectiva entrega e efetuar o 

respectivo controle; receber da Tesouraria os materiais e serviços adquiridos, 

conferindo-os, estocando-os e distribuindo-os de acordo com as requisições, 

efetuando o devido controle; receber, conferir e dar o devido encaminhamento às 

contas de luz, água e telefone, e informar a Secretaria quando do excesso de consumo 

ou gasto; controlar e fiscalizar toda frota de veículos (documentação, licenciamento, 

seguro obrigatório, seguro total padronizado, equipamentos obrigatórios); 

acompanhar eventuais acidentes que envolvam veículos da Câmara e posterior 

encaminhamento à Chefia de Gabinete da Presidência para procedimentos 

administrativos; liberar e controlar combustível, com informação semanal à 

Secretaria Geral e Tesouraria do consumo; outras competências afins. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

FUNÇÃO: Diretor de Arquivo, Patrimônio e Biblioteca  

DESCRIÇÃO SUMARIA:  gerir e catalogar o conjunto de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados pela Câmara Municipal, no exercício de suas atividades; 

cadastrar os seus bens móveis e imóveis, além de propor a conservação e a 

recuperação do acervo em uso. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: montar, registrar e distribuir processos; manter sob 

guarda, catalogar e registrar todas as leis, decretos, portarias, contratos e ordens de 

serviço; coordenar a busca e o registro da memória histórica da Câmara Municipal, 

reprodução xerográfica documental, reprodução fotográfica, memória em áudio e 

vídeo; zelar pela conservação e guarda do acervo bem como das instalações onde se 

situa o arquivo; coordenar os trabalhos de controle de arquivo e protocolo dos 

projetos aprovados na Câmara Municipal, organizando internamente os arquivos; 

outras atividades afins. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 
requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 
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Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 

 

FUNÇÃO: Assessor de Recursos Humanos  

DESCRIÇÃO SUMARIA: planejar, supervisionar e executar atividades de 

administração geral e técnica no desenvolvimento da Câmara Municipal nas áreas de 

Recursos Humanos, bem como realizar consultoria administrativa. 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  projetar, administrar e avaliar sistemas de 

treinamento, aproveitamento, lotação, ascensão, promoção e demais áreas da 

administração de Recursos Humanos; emitir certidões de Tempo de Serviço e de 

Aposentadorias; estudar e propor métodos de mensuração da qualidade de serviços 

prestados, propondo alternativas; estimular a organização e implementação de 

programas e atividades de capacitação de recursos humanos da Câmara; gerenciar e 

controlar o quadro de pessoal da Câmara Municipal, realizando os atos de 

recrutamento, admissão, promoção, lotação, efetivação, exoneração, demissão e 

punição dos servidores municipais que lhe forem determinadas pelo Chefe do Poder 

Legislativo; realizar todos os procedimentos administrativos quanto a afastamentos, 

concessão de férias, pagamento de diárias; enfim, proceder o gerenciamento geral do 

pessoal da Câmara Municipal, com intermédio da Tesouraria; outras competências 

afins. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: seu provimento se dará por servidor efetivo, 

estável elou concursado, mediante gratificação, e desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: a) tempo de serviço mínimo de 05 anos, nele comprovando honestidade, 

ética, bom relacionamento com os demais colegas, e interesse em aprender o conjunto 

dos encargos operacionais da Câmara Municipal de Alagoa Nova PB; b) não estar 

dentro das hipóteses de incompatibilidade ou impedimento baseadas, na Súmula 

Vinculante 13, bem como situações que configurem conflito de interesse. 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO IV 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Referência Cargo Carga 

Horaria 

Semanal 

Requisito 

para 

Ingresso 

Vencimento 

(R$) 

Vagas 

CE – 01 Agente 

Administrativo 

Quarenta 

horas 

Ensino 

médio 

completo 

R$ 1.816,00 03 (três) 

CE – 02 Agente de 

Serviço 

Complementar 

Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.816,00 02 

(duas) 

CE – 03 Arquivista Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.816,00 01 

(uma) 

CE – 04 Motorista Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.816,00 01 

(uma) 

CE – 05 Vigilante Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.816,00 01 

(uma) 

CE – 06 Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.212,00 01(uma) 

CE –07  Copeiro Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.212,00 01(uma) 

CE – 08 Agente de 

Recepção e 

Protocolo 

Quarenta 

horas 

Ensino 

fundamental 

completo 

R$ 1.212,00 01 

(uma) 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO V 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO COMISSÃO 

 

Referência Nomenclatura 

do Cargo 

Carga 

Horaria 

Semanal 

Requisito 

para 

Ingresso 

Vencimento 

(R$) 

Vagas 

CC – 01 Chefe de 

Gabinete da 

Presidência 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

completo 

R$ 2.000,00 01 

(uma) 

CC – 02  Secretário  

Geral da Câmara 

Municipal 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

completo 

R$ 2.000,00 01 

(uma) 

CC – 03  Assessor 

Jurídico 

 

Quarenta 

horas 

Formação 

Superior em 

Direito e 

registro na 

OAB 

R$ 2.500,00 01 

(uma) 

CC – 05  Diretor da 

Tesouraria 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

completo 

R$ 2.000,00 01 

(uma) 

CC – 06  Diretor de 

Comunicação e 

Eventos 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

completo 

R$ 2.000,00 01 

(uma) 

CC – 07  Assessor 

Parlamentar  

 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

Completo 

R$ 1.212,00 01 

(uma) 

CC – 08 Assessor de 

Tecnologia, 

Informática, 

Som, Iluminação 

e Imagem 

Quarenta 

horas 

Ensino 

Médio 

completo 

R$ 1.212,00 01 

(uma) 

 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO VI 

GRATIFICAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIAIS – GSE 

 

GSE-I R$ 200,00 

GSE-II R$ 300,00 

GSE-III R$ 400,00 

GSE-IV R$ 500,00 

 
Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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ANEXO VII 

 

 
 

Gabinete do Prefeito de Alagoa Nova - PB, em 27 de dezembro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional. 


