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Anexo a Lei Municipal n° 736 de 27/01/21, que “ESTABELECE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
Anexo IV 

Das Atribuições dos Cargos em Comissão – Legislativo 
 

1 - Do Chefe de Gabinete da Presidência  (CGP I) 
 
Atribuições: Assistir a presidência da Câmara, realizando atividades de relações públicas 
e político e parlamentares com os munícipes, poder executivo, órgãos, entidades públicas 
e privadas e associações de classes do município e outras autoridades locais, estaduais e 
federais; recepcionar e orientar o ingresso de visitantes ou outras pessoas que se dirijam 
ao gabinete; organizar e acompanhar a agenda de audiências, reuniões e viagens do 
presidência da Câmara; articular, com os diversos setores, a classificação e o 
encaminhamento de correspondências e expedientes dirigidos à mesa executiva; monitorar 
os serviços de cerimonial da Câmara; receber, filtrar e despachar as correspondências 
destinadas a presidência; redistribuir as correspondências pertinentes aos diversos órgãos 
e gabinetes da Câmara; examinar previamente todos os documentos para a assinatura da 
presidência, em consulta com a assessoria jurídica e controle interno, quando necessário; 
organizar e estabelecer procedimentos necessários à segurança do presidente da Câmara; 
confeccionar, expedir e controlar a distribuição de convites para solenidades oficiais, 
cerimônias e demais eventos promovidos pela Câmara em conjunto com o setor cerimonial; 
auxiliar no estudo e proposição de medidas com finalidade de correção ou a anulação de 
atos administrativos e ações contrárias aos princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade e impessoalidade, bem como, contrários ao interesse público, em interação com 
a unidade de controle interno e jurídico e desempenhar outras atividades afins. 
 

2 - Do Chefe de Gabinete de Vereador  (CGV I) 
 
Atribuições: Assessorar e prestar assistência direta ao Vereador acompanhando-o e 
orientando-o na tomada de decisões, na fixação de diretrizes, na formulação da gestão 
política do mandato e na decisão quanto às iniciativas legislativas e quanto ao conteúdo e 
forma de fiscalização da Administração Pública; pesquisar, analisar, planejar, propor e 
auxiliar na escolha de temas para as iniciativas legislativas e quanto ao conteúdo e forma 
de fiscalização da Administração Pública de acordo com as diretrizes político-partidárias do 
titular do gabinete; coordenar todas as atividades de apoio parlamentar no gabinete, assistir 
o Vereador, realizando atividades de relações públicas e político com os munícipes e 
comunidades, Poder Executivo, órgãos, entidades públicas e privadas e associações de 
classes do Município e outras autoridades locais, estaduais e federais, receber, filtrar e 
despachar as correspondências destinadas ao vereador; e desempenhar outras atividades 
afins. 
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2A - Assessor da Presidência  (CCP I) (*1) 
 

Atribuições: Dar o encaminhamento necessário aos assuntos de interesse dos 
munícipes, conforme orientação do Presidente e Chefe de Gabinete; controlar, 
acompanhar e executar processos do GABPRES; ter redação própria e 
conhecimentos de língua portuguesa para elaboração de 
proposituras,mensagens, cartas, oficias e textos diversos; conhecer o regimento 
interno da Câmara e a lei orgânica do município, bem como informar-se dos 
princípios constitucionais e sobre a legislação aplicável; operar micros e terminais 
de computadores; possuir conhecimentos dos sistemas operacionais, softwares 
redatores de textos, banco de dados e planilhas eletrônicas; despachar com o 
vereador e o chefe de gabinete; efetuar levantamentos estatísticos e coleta de 
dados diversos, consultando documentos, transcrições, arquivos e fichários, para 
obter as informações necessárias; comparecer às sessões e reuniões da Câmara 
e a outros eventos para os quais for designado e desempenhar outras tarefas 
correlatas e executar rotinas de serviços do gabinete; além de apoiar o gabinete 
da presidência, cerimonial, comunicação entyre outros setores determinados pelo 
Chefe do Poder Legislativo.” 

 

3 – Assessor Parlamentar I  (CCL I) 
 
Atribuições: Dar o encaminhamento necessário aos assuntos de interesse dos 
munícipes, conforme orientação do vereador; ter redação própria e conhecimentos 
de língua portuguesa para elaboração de proposituras,mensagens, cartas, oficias 
e textos diversos; conhecer o regimento interno da Câmara e a lei orgânica do 
município, bem como informar-se dos princípios constitucionais e sobre a 
legislação aplicável; operar micros e terminais de computadores; possuir 
conhecimentos dos sistemas operacionais, softwares redatores de textos, banco 
de dados e planilhas eletrônicas; despachar com o vereador e o chefe de gabinete; 
efetuar levantamentos estatísticos e coleta de dados diversos, consultando 
documentos, transcrições, arquivos e fichários, para obter as informações 
necessárias; comparecer às sessões e reuniões da Câmara e a outros eventos 
para os quais for designado e desempenhar outras tarefas correlatas e executar 
rotinas de serviços do gabinete.  
 

4 – Assessor Parlamentar II (CCL II) 
 
Atribuições: articular e acompanhar o desenvolvimento e implantação de projetos e 
programas que estejam em consonância com o perfil político do mandato; avaliar e 
apresentar relatórios e sugestões para subsidiar a atividade fiscalizadora do parlamentar; 
prestar atendimento interno e externo, presencial ou digital, registrando e encaminhando 
as demandas de acordo com a natureza e complexidade; atualizar o vereador sobre 
andamento de suas proposições, acompanhar as reuniões nas comissões; escalonar o 
atendimento das demandas sociais captadas em observância com as diretrizes políticas 
do mandato; prestar atendimento aos cidadãos que se dirigem ao gabinete; organizar e 
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conduzir reuniões no gabinete com autoridades e/ou cidadãos, no âmbito da atuação 
parlamentar do vereador e executar rotinas de serviços do gabinete.  
 
(*1) Obs: Alteração pela Lei Municipal n° 760 de 19/07/22 
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