
 

 

Câmara Municipal de Marília 

ESTADO DE SÃO PAULO 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2019 

“PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2019 

Modifica as Resoluções números 183, de 7 de 
dezembro de 1990 – Regimento Interno e, 327, 
de 19 de março 2013 – Estrutura Administrativa 
e quadro de pessoal da Câmara Municipal de 
Marília. 

A Câmara Municipal de Marília resolve: 

Art. 1º. A Resolução nº 183, de 7 de dezembro de 1990 - Regimento 
Interno, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“... 

Art. 86. ... 

... 

§ 6º. O Pequeno Expediente poderá ser suspenso, ou transferida a 
ordem de inscrição dos Vereadores para próxima sessão, a 
requerimento verbal, aprovado, por maioria simples, de qualquer 
Vereador. (NR) 

... 

Art. 103. Os requerimentos somente poderão ser apreciados 
individualmente, sendo que os requerimentos de congratulações não 
serão lidos, devendo ser votados em globo com a citação numérica 
dos mesmos, ressalvada eventual solicitação de Vereador para 
votação em apartado de um ou mais deles, independente de 
votação. (NR) 

§ 1º. ... 

... 

Art. 110. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de 
Projetos de Lei e Projetos de Lei Complementar de sua iniciativa, 
salvo os de codificação, sendo que a exposição de motivos deverá 
ser detalhada, explicando as razões da urgência. (NR) 

§ 1º. ... 

... 

§ 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da 
Câmara. (NR) 

... 

Art. 123. ... 

... 
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§ 6º. Os requerimentos de congratulações ou semelhantes serão 
anunciados no Expediente e, sem preceder debates, votados em 
globo, apenas com a citação numérica, no início do Expediente, logo 
após os de pesar, excetuado os requerimentos de apoio ou de 
repúdio que terão tramitação normal. (NR) 

... 

§ 10. Estando os requerimentos, que dependem de discussão, em 
votação reproduzidos em xerocópia, poderá a requerimento verbal 
de qualquer Vereador, aprovado pelo Plenário, ser dispensada a 
leitura da parte principal dos mesmos, sendo, neste caso, apenas 
anunciados o seu número, o nome do autor e a sua ementa, cuja 
leitura é obrigatória, não podendo ser dispensada. (NR) 

... 

Art. 145. O projeto que for emendado em sua tramitação: 

I – em primeira discussão, será encaminhado à Comissão de Justiça 
e Redação para redigi-lo conforme o vencido, a fim de entrar em 
segunda discussão; (NR) 

II – em segunda discussão, a Redação Final ficará a cargo da 
Presidência da Câmara. (NR) 

§ 1º. Havendo necessidade a Comissão de Justiça e Redação, 
quando da elaboração da redação para segunda discussão, poderá 
oferecer emendas que não alterem o sentido do projeto ou a 
intenção do Plenário, que serão apreciadas em segunda discussão; 
rejeitadas as emendas, o projeto terá a redação atualizada na 
Redação Final. (NR) 

§ 2º. A requerimento verbal de qualquer Vereador, aprovado pelo 
Plenário, a Redação Final poderá ficar a cargo da Comissão de 
Justiça e Redação que, neste caso, deverá ser apreciada pelo 
Plenário. (NR) 

... 

Art. 155. ... 

... 

VIII - 5 (cinco) minutos para o Autor e 3 (três) minutos para os 
demais Vereadores, na discussão de requerimentos, não sendo 
permitidos apartes; (NR) 

... 

Art. 196. A Tribuna Livre dar-se-á nas segundas quintas-feiras do 
mês, durante a sessão legislativa ordinária, e será instalada, 
independente de número, às 17 (dezessete) horas, com duração de 
uma hora e trinta minutos, improrrogáveis, dividida em duas partes, 
sendo a primeira de uma hora, destinada à população e a segunda, 
de trinta minutos, a Vereadores. (NR) 

... 
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§ 2º. O representante da comunidade poderá falar, no máximo, por 
15 (quinze) minutos, e o Vereador citado ou ofendido, por 10 (dez) 
minutos. (NR) 

... 

§ 7º. O Vereador que for citado ou ofendido, no ato poderá se 
inscrever para falar no tempo reservado aos Vereadores. Os demais 
Vereadores presentes, se desejarem, terão a palavra por 5 (cinco) 
minutos. (NR) 

... 

§ 10. A Tribuna Livre será suspensa nos 180 (cento e oitenta) dias 
que anteceder e que seguir as eleições. (NR) 

...” 

Art. 2º. Fica revogado o § 3º do art. 44, da Resolução nº 183, de 7 de 
dezembro de 1990. 

Art. 3º. O Anexo VII – Atribuições dos Cargos Efetivos, da Resolução 
número 327, de 19 de março de 2013, fica substituído pelo que integra esta 
Resolução. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 

Câmara Municipal de Marília, em 16 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 
Marcos Rezende 

Presidente 
 
 

Evandro Galete 
1º Secretário 
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2º Secretário 
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ANEXO VII 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS 

 

I - AGENTE DE COPA 

Serviços gerais da copa, principalmente fazer café e chá; serviços de garçom em 
todas as dependências da Câmara, no mínimo 2 (duas) vezes no período da manhã 
e 2 vezes no período da tarde; proceder à reposição de galões de água nos 
bebedouros; serviços de limpeza do setor; outros serviços de interesse da Câmara. 
Subordinação direta ao Coordenador da Zeladoria e Serviços Gerais, ao Diretor 
Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

II - AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

Zelar pela segurança, dentro da Câmara compreendendo os dois pavimentos, 
inclusive com ronda externa abrangendo o prédio da TV Câmara; vigiar veículos de 
Vereadores que se encontrarem no estacionamento privativo da Câmara; orientação 
e controle de veículos no estacionamento privativo da Câmara; encaminhar o 
público à recepção, auxiliando os recepcionistas quando solicitado; fechar portas, 
janelas, apagar luzes, desligar condicionadores de ar, verificar torneiras e válvulas 
abertas, tomando as providências necessárias; outros serviços de interesse da 
Câmara. Subordinação direta ao Coordenador da Zeladoria e Serviços Gerais, ao 
Diretor Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

III - AGENTE DE TELEFONIA E RECEPÇÃO 

Atendimentos a chamados telefônicos internos e externos; registrar as ligações 
externas recebidas e enviadas; transmissão e recepção de fax; conservar os 
equipamentos telefônicos, aparelhos e fax; alimentar o banco de dados do sistema 
de telefonia; manter índices telefônicos em ordem alfabética e sempre atualizados; 
executar tarefas afins; controle dos aparelhos telefônicos; manter cadastrados os 
ramais nos respectivos locais; outros serviços de interesse da Câmara. 
Subordinação direta ao Coordenador da Zeladoria e Serviços Gerais, ao Diretor 
Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

IV - ANALISTA E PROGRAMADOR DE SISTEMAS 

Analisar soluções em infraestrutura tecnológicas disponíveis ou a serem 
disponibilizadas à Câmara, avaliando sua adequação e garantindo funcionalidade; 
prestar orientação e apoio aos usuários; proceder à instalação, configuração, 
manutenção dos aplicativos utilizados na Câmara Municipal de Marília, assegurando 
compatibilidade, especialmente nos servidores de bancos de dados; acompanhar 
implantação de softwares; proceder e executar cópia de segurança (back-up); 
manter atualizado o banco de dados da Câmara Municipal de Marília; projetar 
sistemas de informações com alto grau de complexidade de pequeno, médio e 
grande porte; programar em pelo menos 2 (duas) linguagens orientadas ao objeto e 
1 (uma) para programação web; otimizar programa e rotinas dos sistemas; projetar 
as alterações dos sistemas de forma a manter a coerência com as rotinas já 
existentes; avaliar, revisar, melhorar os projetos, sistemas e aplicativos, 
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assegurando que os mesmos representem a melhor solução; avaliar e definir 
configuração, desenvolvimento ou alteração de “softwares” e sistemas de aplicação, 
bem como definir ou avaliar normas e padrões de utilização, segurança e 
funcionamento de “software” e “hardware”; codificar, depurar, testar e documentar 
programas novos; identificar e solucionar problemas com programas em operação; 
acompanhar os resultados obtidos por programas em operação; revisar 
periodicamente os sistemas implantados; definir e adotar procedimentos e normas 
técnicas em todas as fases do fluxo de planejamento e desenvolvimento de 
sistemas de processamento de dados, mantendo-os completos, e permanentemente 
documentando-os; realizar estudos voltados para o aumento da produtividade dos 
equipamentos de processamento de dados da Câmara Municipal; propor a 
modernização dos materiais utilizados bem como outros insumos necessários ao 
bom desenvolvimento da informática; desenvolver e implantar a interligação em rede 
dos sistemas de processamento de dados, em conjunto com as unidades setoriais 
da Câmara; dar manutenção ao Site da Câmara na Internet; executar outras tarefas 
correlatas, necessárias ao bom funcionamento do Parque de Informática da Câmara 
Municipal de Marília; outros serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta 
ao Gerente de Administração e Informática e indireta ao Diretor Geral Legislativo.  

 

V - ATENDENTE DE SERVIÇOS GERAIS 

Realizar os serviços de limpeza predial e conservação dos móveis, computadores, 
instalações sanitárias em todas as dependências do prédio da Câmara Municipal de 
Marília; repor toalhas de papel e papel higiênico nos banheiros e revisar a limpeza 
dos mesmos no mínimo 2 (duas) vezes de manhã e 2 (duas) vezes à tarde e, se 
necessário, auxiliar no serviço de copa; entregar processos; pautas das sessões e 
correspondências; coleta de assinaturas de Vereadores em documentos e 
proposituras; serviços de correio, banco, prestar serviços na copa, quando 
designado; executar pequenos reparos, quando designado; verificar a limpeza da 
Sala de Reuniões Públicas e banheiros, revisar os serviços de limpeza antes da 
realização das sessões camarárias ou solenidades e outros serviços de interesse da 
Câmara. Subordinação direta ao Coordenador da Zeladoria e Serviços Gerais, ao 
Diretor Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

VI - AUXILIAR DE ESCRITA 

Execução de serviços distribuídos pelo Gerente do Setor em que estiver prestando 
serviços, ou, quando necessário, pelo Diretor Geral Legislativo; responsabilizar-se 
pelo setor, na ausência do respectivo Gerente; execução de serviços que vão desde 
a digitação de documentos até os serviços mais complexos e de maior 
responsabilidade de cada setor; prestar serviços ao Corpo Legislativo da Câmara, à 
Mesa da Câmara e às Comissões Permanentes; alimentação do banco de dados da 
Câmara Municipal de Marília; prestar serviços à Comissão Organizadora dos 
Registros Históricos da Câmara Municipal e da Cidade de Marília e à Biblioteca da 
Câmara, quando designado; operação de equipamentos copiadores e de 
digitalização; demais serviços da área em que estiver vinculado; outros serviços de 
interesse da Câmara. Subordinação direta ao Gerente do Setor e indireta ao Diretor 
Geral Legislativo. 
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VII - AUXILIAR DE INFORMÁTICA 

Executar serviços distribuídos pelo Gerente de Administração e Informática ou pelo 
Diretor Geral Legislativo; orientação e apoio aos usuários; correção de problemas 
nos computadores dos Servidores e Vereadores; instalação, configuração, 
manutenção dos sistemas operacionais e programas; instalação, configuração, 
manutenção dos aplicativos Windows (Office), Linux e outros compatíveis; cópia de 
segurança (back-up); instalação, manutenção e configuração de redes locais e 
amplas; manter atualizado o inventário dos equipamentos de informática da Câmara 
Municipal de Marília; detectar a necessidade e solicitar ao Gerente do Setor a 
manutenção de equipamentos e periféricos; auxiliar e acompanhar a manutenção de 
equipamentos em garantia; confecção de certificados de homenagens, títulos de 
visitante ilustres e placas comemorativas; manter atualizado o banco de dados da 
Câmara Municipal de Marília e o site da Câmara; outros serviços de interesse da 
Câmara. Subordinação direta ao Gerente de Administração e Informática e indireta 
ao Diretor Geral Legislativo. 

 

VIII - BIBLIOTECÁRIO 

Planejar, coordenar e controlar as atividades da Biblioteca “Rangel Pietraróia” de 
acordo com os métodos próprios da biblioteconomia; classificar e catalogar as obras 
bibliográficas; acompanhar o andamento de processos e outros assuntos de 
interesse da Câmara nos Diários Oficiais; prestar assessoria e fazer pesquisas para 
atender às necessidades da Presidência da Câmara, das Comissões, dos 
Vereadores, e das Gerências; digitalização de documentos, fotos e de fitas VHS do 
acervo da Câmara Municipal de Marília; elaborar relatório anual das atividades da 
biblioteca; quando solicitado, colaborar nos trabalhos realizados pela Comissão 
Organizadora dos Registros Históricos da Câmara Municipal e da Cidade de Marília; 
suporte e organização, junto ao Vereador responsável, do programa “A Câmara Vai 
à Escola” (Câmara Mirim), com as orientações dadas pelo Gerente de Suporte 
Legislativo; manter atualizado o banco de dados da Câmara Municipal de Marília, 
com as matérias referentes à sua área de atuação; outros serviços de interesse da 
Câmara. Subordinação direta ao Gerente de Suporte Legislativo e ao Diretor Geral 
Legislativo. Nas faltas ou ausências temporárias, o Bibliotecário será substituído por 
servidor designado pela Presidência. 

 

IX - CONTADOR 

Executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo 
normas e procedimentos contábeis, obedecendo às determinações de controle 
interno e externo para permitir a administração dos recursos patrimoniais e 
financeiros da Câmara Municipal; planejar o sistema de registro e operações 
contábeis, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar 
controle contábil e orçamentário; escriturar a contabilidade da Câmara; elaborar e 
assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação 
e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências 
legais e formais de controle; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o 
ingresso de receitas, o cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, os 
saldos em caixa e as contas bancárias, para possibilitar a administração dos 
recursos financeiros da Câmara; analisar aspectos financeiros, contábeis e 
orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que gerem 
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direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos 
repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a 
fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; analisar os atos de 
natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, procedendo às correções 
necessárias; informar ao Superior Imediato quanto ao cumprimento das normas 
referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos e à Lei Orçamentária e 
seus anexos; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, 
elaborando relatórios e demonstrativos; elaborar o relatório de gestão fiscal da 
Câmara; calcular e providenciar à retenção de encargos sociais e impostos cabíveis; 
alimentar, com os dados necessários, o sistema de folha de pagamentos; 
acompanhar os gastos de pessoal do Legislativo, tendo em vista o cumprimento dos 
artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal; prestar informações ao Tribunal 
de Contas do Estado através do sistema AUDESP; elaborar pareceres contábeis, 
elaborar cálculos de impactos financeiros para abertura de licitações ou contratação 
de pessoal e outras despesas de relevância orçamentária; realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional; outros serviços de interesse da 
Câmara. Subordinação direta ao Diretor Geral Legislativo e indireta ao Presidente 
da Câmara. 

 

X - EDITOR DE IMAGEM 

Operar a ilha de edição; editar os programas gravados em videoteipe; manejar as 
máquinas operadoras durante a montagem final e a edição; ajustar as máquinas 
conforme orientado para o melhor ponto de edição; executar as demais tarefas 
próprias de sua atividade profissional; colocar a TV Câmara no ar; outros serviços 
de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Diretor de Comunicação Social, ao 
Diretor Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

XI - ESCRITURÁRIO 

Execução de serviços distribuídos pelo Gerente do Setor em que estiver prestando 
serviços, ou, quando necessário, pelo Diretor Geral Legislativo; serviços de 
digitação; arquivamento e guarda dos documentos, bem como pesquisas de 
proposituras ou documentos arquivados; auxiliar na redação de atas, proposituras, 
ofícios, cartas e correspondências, quando determinado; demais serviços da 
Gerência a que estiver afeto; manter atualizado o banco de dados da Câmara 
Municipal de Marília, com as matérias referentes à sua área de atuação; outros 
serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Gerente do Setor e 
indireta ao Diretor Geral Legislativo. Nas faltas ou ausências temporárias, o 
Escriturário será substituído por servidor designado pela Presidência. 

 

XII - FOTÓGRAFO LEGISLATIVO 

Realizar serviços de fotografias em geral, relacionados com as atividades da 
Câmara Municipal de Marília nas sessões camarárias, audiências públicas e outros 
eventos; realizar serviços fotográficos nos eventos que contam com a presença do 
Presidente da Câmara e demais Vereadores; arquivar eletronicamente o material 
fotografado digitalmente, permitindo o fácil acesso e pronta utilização, sempre que 
necessário; fazer backup periodicamente dos álbuns digitais e responsabilizar-se 
pela guarda das fotografias, ou se for o caso pela recuperação; zelar pelos 
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equipamentos utilizados e executar outras atividades afins; outros serviços de 
interesse da Câmara. Subordinação direta ao Diretor Geral Legislativo e indireta ao 
Presidente da Câmara. 

 

XIII - MOTORISTA DA CÂMARA 

Dirigir o carro oficial da Câmara, dentro e fora do Município, sob orientação direta da 
Presidência ou, quando for o caso, do Diretor Geral Legislativo, do Coordenador da 
Zeladoria e Serviços Gerais; zelar e manter o veículo em condições ideais de uso; 
preencher o relatório de viagens; outros serviços de interesse da Câmara. 
Subordinação direta ao Coordenador de Segurança e Transporte, ao Coordenador 
da Zeladoria e Serviços Gerais, ao Diretor Geral Legislativo e ao Presidente da 
Câmara.  

 

XIV - OFICIAL LEGISLATIVO 

Execução de serviços distribuídos pelo Gerente do Setor em que estiver prestando 
serviços, ou, quando necessário, pelo Diretor Geral Legislativo; serviços de 
digitação; arquivamento e guarda dos documentos, bem como pesquisas de 
proposituras ou documentos arquivados; auxiliar na redação de atas, proposituras, 
ofícios, cartas e correspondências, quando determinado; demais serviços da 
Gerência a que estiver afeto; manter atualizado o banco de dados da Câmara 
Municipal de Marília, com as matérias referentes à sua área de atuação; outros 
serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Gerente do Setor e 
indireta ao Diretor Geral Legislativo. Nas faltas ou ausências temporárias, o Oficial 
Legislativo será substituído por servidor designado pela Presidência. 

 

XV - OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO 

Operar a mesa de áudio ou de vídeo durante as sessões camarárias, operar as 
mesas de áudio do Plenário e Sala de Reuniões Públicas durante as reuniões 
autorizadas pela presidência; realizar as atividades com domínio de operação de 
mesas de áudio ou de vídeo, microfones e gravadores, das características técnicas 
dos equipamentos de mixagem de som, dos vários tipos de microfones e 
respectivas aplicações, interpretar diafragma polar; responder pela qualidade de 
imagens no vídeo, operando os controles, aumentando ou diminuindo o vídeo e 
pedestal, alinhando as câmeras, colocando os filtros adequados e corrigindo as 
aberturas do diafragma; executar as atividades com o domínio na captação e 
dimensionamento das imagens na tela, mantendo luminosidade e perspectiva, 
conhecimento dos sinais que compõem o vídeo profissional; preparar e verificar o 
funcionamento e qualidade dos equipamentos no local de gravação ou nas 
transmissões ao vivo em 1 (uma) hora de antecedência; outros serviços de interesse 
da Câmara. Subordinação direta ao Diretor de Comunicação Social e ao Diretor 
Geral Legislativo e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

XVI - OPERADOR DE CÂMERA 

Encarregar-se de forma eficiente da gravação de matéria distribuída pelo Diretor de 
Comunicação Social; planificar e orientar o entrevistado, repórter e iluminador no 
que se refere aos aspectos técnicos de seu trabalho; responder pela gravação e 
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geração de som e imagem, através de equipamento eletrônico e portátil de TV; 
responsabilizar-se pela captação técnica e artística de imagens nas transmissões ao 
vivo, segundo orientações recebidas, operando câmera profissional nas diversas 
atividades camarárias; interpretar aspectos visuais do roteiro, aplicando o conceito 
na captação das imagens; executar as atividades aplicando conhecimentos das 
operações de câmera profissional; domínio da terminologia de televisão; 
conhecimentos de iluminação; noções de fotografia; preparar e verificar o 
funcionamento e qualidade dos equipamentos no local de gravação ou nas 
transmissões ao vivo em 1 (uma) hora de antecedência; outros serviços de interesse 
da Câmara. Subordinação direta ao Diretor de Comunicação Social, ao Diretor Geral 
Legislativo, e indireta ao Presidente da Câmara. 

 

XVII - PROCURADOR JURÍDICO 

Execução de serviços referentes à área jurídica; assessorar o Gabinete da 
Presidência e a Diretoria Geral Legislativa nas questões administrativas e judiciais; 
defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses da Câmara; comparecer a 
audiências, conhecer despachos interlocutórios, assistir processos preliminares e 
acompanhar a tramitação de outros processos; redigir petições; dar ingresso, em 
Juízo, a recursos e ações para defesa de interesse da Câmara; examinar e minutar 
contratos administrativos e dar parecer sobre legalidade de procedimentos 
licitatórios; prestar informações, examinar e emitir pareceres em processos 
submetidos às Comissões Permanentes e de Licitação; reunir informações sobre 
leis e projetos legislativos estaduais e federais que encerram assuntos relevantes ao 
Município; presidir a Comissão Processante Disciplinar Permanente; outros serviços 
de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Diretor Geral Legislativo, e indireta 
ao Presidente da Câmara.  

 

XVIII - RECEPCIONISTA 

Serviços gerais de recepção; atender, cadastrar, informar ao público e encaminhar a 
quem de direito; controle de acesso ao prédio da Câmara; controlar postagens, 
telefonemas e anotação nas contas mensais quando designado; comunicação de 
avisos por telefone aos Vereadores ou outros de interesse da Câmara; manter 
organizado o quadro de chaves, auxiliar e substituir, quando designado, no serviço 
telefônico da Câmara; outros serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta 
ao Coordenador da Zeladoria e Serviços Gerais, ao Diretor Geral Legislativo, e 
indireta ao Presidente da Câmara. 

 

XIX - REPÓRTER APRESENTADOR 

Elaborar releases; efetuar gravações com os Vereadores, que serão passadas às 
emissoras visando a sua divulgação; fazer captação de matérias, redação, 
condensação, correção e edição; coordenação e preparação de matéria, que 
contenha ou não comentários, para ser transmitida pela TV Câmara; entrevistas ou 
reportagens escritas ou faladas; planejar e organizar roteiros para gravação em 
vídeo; apresentar o telejornal e outros; executar as demais tarefas próprias de sua 
profissão; outros serviços de interesse da Câmara. Subordinação direta ao Diretor 
de Comunicação Social, ao Diretor Geral Legislativo, e indireta ao Presidente da 
Câmara. 
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ATRIBUIÇÕES DAS GRATIFICAÇÕES 

 

PREGOEIRO 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

 

CONTROLE INTERNO 

Resolução nº 369, de 24 de setembro de 2019. 

 

OUVIDOR 

Resolução nº 361, de 26 de março de 2019. 

 

MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 

Dirigir veículo oficial da Câmara Municipal de Marília, dentro e fora do Município, 
para o transporte do Presidente da Câmara, ou a pedido deste, quando em missão 
oficial ou outros eventos inerentes ao interesse do Poder Legislativo; manter o 
veículo destinado ao deslocamento da Presidência sempre em ordem para saídas 
imediatas, acompanhando as manutenções preventivas e corretivas, além da 
documentação de uso obrigatório; comunicar as ocorrências de fatos e avarias 
relacionadas com o veículo sob sua responsabilidade; observar regras de trânsito 
para transporte de pessoas e normas internas referentes ao uso dos veículos 
oficiais do Poder Legislativo; zelar pela segurança dos passageiros, verificando o 
fechamento das portas e o uso de cinto de segurança; subordinar-se diretamente à 
Presidência da Câmara, ao Diretor Geral Legislativo e ao Coordenador de Zeladoria 
e Serviços Gerais. 

 

ANALISTA-CHEFE AUDIOVISUAL DA CÂMARA 

Atuar na coordenação, criação, produção, edição, roteiro, programação, edição, 
animação e finalização de conteúdos audiovisuais; verificar material de apoio, 
objetos, cenários, equipamentos, pessoal, suporte técnico e logístico para as 
gravações; acompanhar a participação do profissional adequado para a operação 
dos equipamentos, criações e edições; zelar pelos equipamentos, cartões de 
memória, cabos e certificar sobre todo o processo de criação do conteúdo, desde a 
captação de imagem até a finalização do produto, se está de acordo com o perfil da 
administração pública municipal; atentar aos detalhes e comprometimento com a 
qualidade de cada programa; responsabilizar-se pela execução de um ou mais 
programas individuais, conforme lhe for atribuído pela Diretoria de Comunicação 
Social; colaborar na produção de material, pesquisa e extensão que necessitar de 
recursos audiovisuais; planejar, juntamente com o Diretor de Comunicação Social, a 
programação da emissora de rádio e TV, programando o horário de veiculação de 
todos os programas; subordinar-se diretamente ao Diretor de Comunicação Social, 
ao Diretor Geral Legislativo, e indiretamente ao Presidente da Câmara. 
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SUPORTE RADIOFÔNICO DA CÂMARA 

Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização e gravação; editar e 
misturar sinais de fontes de áudio; distribuir sinais de áudio para outros sistemas; 
restaurar registros sonoros de diversas mídias disponíveis; analisar sinais através de 
instrumentos de medição, criar projetos de sistemas de sonorização e gravação; 
preparar, instalar e desinstalar equipamentos de áudio e acessórios; projetar e 
operar sistemas de sonorização e gravação; definir necessidades técnicas, 
condições de infra-estrutura para acesso e instalação de equipamentos; identificar 
parâmetros acústicos de local; utilizar recursos de informática; manter e conservar 
os equipamentos sob sua responsabilidade; executar pequenos trabalhos de 
manutenção de aparelhagem; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional; elaborar, distribuir e executar 
pauta; honrar o compromisso ético com o interesse público; redigir textos 
jornalísticos, gravar entrevistas, ilustrar matérias jornalísticas, revisar registros de 
informação, editar, questionar, interpretar e hierarquizar a informação; contextualizar 
fatos; organizar matérias jornalísticas; planejar, juntamente com o Analista-Chefe 
Audiovisual da Câmara, a programação da emissora e a distribuição das 
informações no veículo de comunicação; desenvolver textos para a narrativa de 
conteúdos audiovisuais; formatar a matéria jornalística; zelar pelo conteúdo e 
imagem das redes sociais e plataformas digitais das emissoras legislativas, 
subordinar- se diretamente ao Analista-Chefe Audiovisual da Câmara, ao Diretor de 
Comunicação Social, ao Diretor Geral Legislativo, e indiretamente ao Presidente da 
Câmara. 

 

SEPARADOR-ORIENTADOR DE RECICLAGEM DA CÂMARA 

Separar adequadamente os resíduos destinados à reciclagem, orientando e 
conscientizando os demais servidores que atuam no Poder Legislativo Municipal, 
viabilizando a redução de lixo; direcionar os materiais recicláveis para descarte 
adequado ou através de associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis; indicar aquisição de materiais ecologicamente corretos; subordinar-se 
diretamente à Coordenação de Zeladoria e Serviços Gerais, à Gerência de 
Administração e Informática, ao Diretor Geral Legislativo, e indiretamente ao 
Presidente da Câmara. 

 


