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RESOLUçÃO N." 12A,2A22,
DE 3 DE AGÜ§TO DÊ 2022

Dispõe sobre a críaçêío do cargo de Ch6e de
Gahinele Parlameatar nos Gabinetes dos vereadores
na ec&:uhr*a w,gan*zacio*al úa giimata ffunsaipat de
Apodi-RN, estabelece suas atribuições e
compe#ncias e dá outras prouidêncíaa.

A frIEgA T'IRETORA DA CÃtrA L T'E AfiODí-Rrti, NO USO dE SUAS
prerrryaiiuas regimentais, §nsculp§& *o inciso §tt do ar* 4í do Regimenb
lnterno, faz saber qüe a ffimara *Íunicipal apÍiouou e a ffesa prcmuiga a
seguinte Resolução, conforme Projeto de Resolução No (HAIZOZZ - eWOn
tr€§á t ifrETORâ, aprouado aa §eseâa Ordiaárb de í" de agasto de 2A22,
por unanÍmidade:

Art- 1" - A Gâmara [iunicipal de Apodi, para a execução de suas atribuições,
apretenta a seguinte organizaçâo adnrínistrativa e reguÍamenta á Lei
Municipal no. 348I2OAZ de 11 de janeiro de 2OO2 e i00B/á015; fiAT,plO11;
1fg0rz02t e a 7879/,2822. Acrescenta s alÍnea g ão incisr - ll do arL 1 da
Resolução N" 11212021, de Zl de dezembro de ZOZ1.

ll - Ficarn criados no ârmhito da Gârmara [tunícipal, os seguíntes orgâoe de
assessoramento e controle:
a)
b)
c) ...................;
d)
e) ..................;
0 ...........".......;
g) Chefe de Gabinete do Uereador.

ArL 2". Âcrsseenta s ineiso lll - Sâo Âtribuições da Chefia de Gabinete, corn
as a[íneas a; b; c; d; f; g; tr; Í; j; Í; m; n; o; p; r; s e t, ao art" g" da Resotução N"
11212021, de 21de dezembro de ZO21i ,

lll - §ão Atrlbuições da Chefia de Gabinete:

a) §oordenar as atividades adnrinistmtüvas e legislativas do gablnete do
Vereador, realizando as tarefas pertinentes e Oistribuindo-as áos demais
cargos do Gabinete;

b) §upervísionar ou elaborar projetos, indicações,
demais atos inerentes ao processo legislaüvo;

proposÍções,
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c) Coordenar o atendimento aos munícipes e reinvindicações da sociedade
em geral, prestando assessoria ao vereador na organização e funcionamento
do gabinete;

d) Àsses§orar o Vereador em suas relações políüco-administrativas com a
população, órgãos e entidades públlcaa e privadas;

e) Assessorar a elaboração da agenda de compromissos e obrigações do
Vereador;

f) Receber, preparar e expedlr correspondências do veneador;

g) Responsabilizar-se por documentos oficiais e pelo controle de arguivo do
gabinete;

h) Organizar e manter atualizados os registros e controle pertinentes ao
gabinete;

i) Controlar os gastos do gabinete e zelar pela otimização dos recursos
fornecidos pela Câmara;

j) §olicitar e controlar os materiais e demais suprimentos fornecidos ao
gabinete;

l) Realizar, a pedido do vereador, o relatório de atividades do gabinete;

m) AssessoraL cumprir e üazer cumprir as norrnas tegais, regulamentares e
de controle interno;

n) Cumprir as determinações do vereador;

o) Anticular-se coÍn os ôrgãos técnicos da Gasa para viabilizar o adequado
suporüe técn íco à aüvidade político-pa rlamentar;

p) Responsabilizar-se pela qualidade dos ,documentos parlamentares
elaborados no Gabinete ;

q) tlanter contstss, po,'deÍegagão do tituüar, com autoridades e orgãos da
administração direta e indireta, fundacional e autárquica para trãtar de
assuntos de interesse do Gahinete;

r) Representar, por delegação, o titular ern eventos políticos.
pela Lei n" 348/2002), sobretudo, noGahinete do vereador;
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s) realizar o planejamento das ativi{ades políticas, administrativas, sociais,de relações públicas e de cerimonial doGabinete do vereador;
t) Exercer outras atividades correlatas.

ArL 3". Acrescenta o inciso ly: ptqyarificação, com as aríneas a; h; c; d aoart. 9" da Resolução N" 11 ztzozl, de 21de dezembro de za21:

lV - Oa Qualificação:

a) - Nível de escolaridade p grau;
b) - Capacidade de planejar, coordenar e orientar as atívídades técnÍcas doGabinete;
c) - conhecimento de príncípios e prátícas relacr'onadas com a atuação doPoder Legislativo;
d) - capacidade parâ atender, executar _e comunicar, eom raprdez,determinações superiores, (Redação daoá fela Lei n" 84ü2ó02). com cargaHorária: 4O horas semanais-

Art. 4". Ficam revogadas âs disposições em contrário.

Art. 5". Esta Resolução entrará enn vigor na data da sua publicação.
Gâmara Municipar de ApodirRN, em B de agosto de 2o22

DE ALÍIIEIDA D'AS
- MDB

ANTÔNIO DE SOUZA SUASSUNA
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- SOLIDARIEDADE

F'L'PE GU OL'VEIRA
20

PubJicada e Registrada na secretaria Administraüva
da câmara Municjpar de Apodi - Rio Grande ao ruorte,
de aeerde eom a Legislação em vigor, na Oaú suàra
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