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ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
GIRAU DO PONCIANO – ALAGOAS. 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (2018), no prédio da 
Câmara Municipal de Vereadores de Girau do Ponciano Estado de Alagoas, situada na 
Avenida Tiradentes 736, Bairro Progresso, as 16h:00 aconteceu a 4ª (quarta) Sessão 
Ordinária do Poder Legislativo Filadelfo Firmino de Oliveira. Dando início 
excelentíssimo Sr. Presidente Jose Lima Mauricio  agradeceu a Deus, aos pares, aos 
funcionários da Casa e ao público presente, em seguida passou a palavra ao Vice 
Presidente o  Vereador Jose Francisco  da Silva, para que pronunciasse a chamada dos 
Senhores Edis, de posse da palavra o Vereador iniciou chamando: José Lima Maurício 
(presente), José Francisco da Silva (presente), Cícero Tenório Silva (presente), Sales 
Soares de Menezes (ausente), Cesar Alves dos Santos (presente), Mailton da Costa 
Gama (ausente), Josefa Farias da Silva (presente), Jarbas Gomes de Barros Pereira 
Lopes (ausente), Rosivaldo dos Santos (ausente). Ao finalizar o Vereador Jose Francisco 
da Silva retornou a palavra ao Presidente e Havendo numero legal de vereadores deu 
por aberto os trabalhos do dia, sequenciando convidou o Senhor Marivaldo Vitor 
Mestre de Cerimônia da Casa, para leitura das matérias do Dia: PROJETO DE LEI do 
LEGISLATIVO Nº01/2018 Institui o cargo de contabilista na estrutura administrativa da 
CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/AL, e dá outras providências.  

Art. 1°– Além da estrutura administrativa da CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO 
PONCIANO/AL já existente fica criado o cargo de contabilista e contabilista geral, 
obedecendo aos princípios da administração pública, de acordo com o que estabelece 
esta lei.  

I. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;  

II. Preencher os requisitos de ter Ensino Técnico em Contabilidade ou Bacharel em 
ciências contábeis, porém, em qualquer dos casos, obrigatoriamente deverá 
estar inscrito no Conselho Regional de Contabilidade.  



III. Este cargo, além de estar diretamente subordinado a Presidência da Câmara de 
Vereadores, ainda terá as seguintes atribuições:  
 

a) Promover a escritura contábil e demais atividades financeiras do Poder 
Legislativo;  

b) Elaborar as prestações de contas mensais e anuais, bem como balancetes e 
alimentar o Sistema de Informações Municipais – SIM-AM, e atos de pessoal 
(SIM-AP); 

c) Dar entrada e acompanhar o julgamento pelo Tribunal de contas das 
prestações de contas mensais e anuais apresentadas pelo Poder Legislativo;  

d) Acompanhar o andamento, perante o Tribunal de Contas visando o parecer 
Prévio das prestações de contas mensais e anuais apresentadas pelo Poder 
Executivo;   

e) Atender as diligências determinadas pelo Tribunal de Contas, para o 
julgamento das prestações de contas mensais e anuais apresentadas pelo 
Poder Legislativo;  

f) Assessorar a Câmara Municipal, ao Presidente, aos Membros da Mesa Diretora, 
às Comissões permanentes e as que forem criadas extraordinariamente, e aos 
vereadores, na análise, votação e pareceres relativos a execução orçamentária 
do Poder Legislativo, bem como do executivo, por ocasião do julgamento das 
prestações de contas mensais e anuais apresentadas pelo Poder Executivo;  

g) Elaborar prévia orçamentária da Câmara de Vereadores e assessorar a Mesa no 
encaminhamento da proposta orçamentária;  

h) Acompanhar, controlar e avaliar a execução do orçamento da Câmara de 
Vereadores;  

i) Estudar e propor correções e revisões no orçamento em execução;  
j) Estruturar todas as operações contábeis; levantar o balanço geral da Câmara de 

Vereadores e demais quadros demonstrativos;  
k) Levantar os balancetes orçamentários e financeiros mensais;  
l) Elaborar instruções relativas à forma e ao metido de escrituração contábil;  
m) Acompanhar a execução orçamentária na fase de empenho;  
n) Promover a anulação de empenho, quando for o caso;  
o) Processar os dados contábeis e demais documentos pertinentes à 

Contabilidade, organizar e manter o cadastro central de cargos e funções da 
Câmara de Vereadores, assessorar processos licitatórios com base em 
levantamento dos estoques existentes;  

p) Executar tarefas correlatas que forem determinadas pelo Presidente.  

Parágrafo Primeiro – O cargo de contabilista geral mencionado subordina-se ao 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores por autoridade integral, ficando livre a 
sua nomeação e a sua exoneração por vontade do Presidente.  

Parágrafo segundo – O cargo de contabilista da Câmara Municipal de Girau do 
Ponciano/AL será provido em caráter efetivo, após prévia aprovação em concurso 



público de provas e títulos, obedecendo-se, nos atos de nomeação, à ordem 
classificatória. Art. 2º - O cargo de contabilista fica assim estruturado:  

Denominação:          Vagas:            Remuneração: 
01 - Contabilista        01 vaga          R$ 1.300,00 

Art. 3º O cargo de Contabilista geral fica assim estruturado: 
 
Denominação:                   Vagas:                    Remuneração: 
01 – Contabilista Geral   01 vaga                   R$ 1.500,00 

Art. 4º – Aplica-se aos cargos criados por esta Lei o regime jurídico da Lei Municipal n. 
05/2011. Art. 5º - As despesas decorrentes da criação destes cargos, inclusive do em 
comissão, constantes nesta Lei, ocorrerá à conta do Orçamento e Dotação 
Orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores. Art. 6º – Revogam-se as 
disposições em contrário. Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Girau do Ponciano/AL, quarta-feira, 7 de 
fevereiro de 2018. José Lima Mauricio/Vereador. PARECER DE COMISSÃO DE JUSTIÇA 
E REDAÇÃO FINAL. MATÉRIA: Projeto de Lei n. 01/2018; DATA: 01 de março de 2018; 
AUTORIA: José Lima Maurício. EMENTA: Institui o cargo de contabilista na estrutura 
administrativa da CÂMARA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/AL, e dá outras 
providências. Trata-se de projeto de lei que visa a criação do cargo de contabilista e 
contabilista geral, obedecendo aos princípios da administração pública, de acordo com 
o que estabelece este projeto de lei. Assim, o projeto encontra-se nesta comissão, em 
atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, 
portanto, sob a responsabilidade desta Relatoria, para que seja exarado o parecer 
sobre sua legalidade e constitucionalidade. É o relatório, passo a opinar. A CRFB/88 
preconiza que compete aos municípios legislar sobre matérias de interesse local, 
mediante dicção do art. 30, I, in fine: Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre 
assuntos de interesse local; Percebe-se que referido Projeto de Lei tem como tema 
assuntos relacionados à criação de cargos, cuja competência é da Câmara Municipal, 
com a Sanção do Prefeito, conforme dicção do art. 16, I, Lei Orgânica Municipal, in 
fine: Art. 16 - A Câmara Municipal, com a Sanção do Prefeito, mediante Lei, cabe 
dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: I - Criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais, bem 
como fixação da respectiva remuneração. No mesmo sentido, é o que prescreve a 
Constituição do Estado de Alagoas, em seu art. 23, X, “d”, literis: Art. 23. Compete à 
Câmara Municipal: [...] X – dispor, com a sanção do Poder Executivo, sobre as matérias 
de competência do Município, especialmente: [...] d) criação, extinção e declaração de 
desnecessidade de cargos e empregos; PELO EXPOSTO, de acordo com os elementos 
jurídicos delineados e posicionamento dos tribunais pátrios colacionados, opinamos 
pela aprovação do Projeto de Lei, vez que de acordo com a legislação vigente e texto 
da Constituição Federal. É o parecer, SMJ. Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes 
Presidente; Cícero Tenório Silva Secretário; Sales Soares de Menezes Relator. PROJETO 



DE LEI DO LEGISLATIVO Nº02/2018 Dispõe sobre a criação da Procuradoria-Geral da 
Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL e dá outras providências. CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. Art. 1º Esta lei cria e organiza a Procuradoria-Geral da 
Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL, define suas atribuições e dispõe sobre o 
regime jurídico dos seus integrantes. CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA. 
Art. 2º A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL é 
constituída dos seguintes cargos:  I – Procurador-Geral da Câmara Municipal de Girau 
do Ponciano/AL; II – Procurador da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL.§ 1º O 
Procurador-Geral da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL será nomeado em 
comissão pelo Presidente da Câmara Municipal. § 2º Os demais cargos serão providos 
em caráter efetivo. Art. 3º A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Girau do 
Ponciano/AL, órgão integrante do Poder Legislativo Municipal, compete: I – exercer a 
representação judicial e extrajudicial da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL, 
bem como a consultoria jurídica do Poder Legislativo; II – exercer as funções de 
assessoria técnico-jurídica do Poder Legislativo; IV – emitir parecer em consulta 
formulada pelo Presidente da Câmara Municipal, por Vereadores ou por dirigente de 
órgão autárquico; V – auxiliar o controle interno dos atos administrativos; VI – 
promover, com o auxílio da estrutura do Poder Legislativo Municipal, o concurso 
público para Procurador da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL. CAPÍTULO III 
DO PROCURADOR-GERAL. Art. 4º O Procurador-Geral da Câmara Municipal de Girau do 
Ponciano/AL será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil e nomeado em comissão pelo Presidente da Câmara Municipal. 
Art. 5º São atribuições do Procurador-Geral: I – dirigir a Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal de Girau do Ponciano/AL, superintender e coordenar suas atividades e 
orientar-lhe a atuação; II – receber citações, intimações e notificações nas ações em 
que a Câmara Municipal seja parte; III – Demais competências previstas no art. 3º 
desta Lei. CAPÍTULO IV DO PROCURADOR. Art. 6º O cargo de Procurador da Câmara 
Municipal de Girau do Ponciano/AL será provido em caráter efetivo, após prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, obedecendo-se, nos atos de 
nomeação, à ordem classificatória. Art. 7º O Procurador da Câmara Municipal de Girau 
do Ponciano/AL tomará posse perante o Presidente da Câmara Municipal e o 
Procurador-Geral, mediante compromisso formal de estrita observância das leis, 
respeito às instituições democráticas e cumprimento dos deveres inerentes ao cargo. 
Art. 8º São atribuições do Procurador da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL: I 
– representar a Câmara Municipal em juízo, ativa e passivamente, e promover sua 
defesa em todas e quaisquer ações;  II – promover a cobrança judicial e extrajudicial da 
dívida ativa e dos demais créditos da Câmara Municipal; III – elaborar informações a 
serem prestadas pelas autoridades do Poder Legislativo em mandados de segurança 
ou mandados de injunção; IV – emitir parecer sobre matérias relacionadas com 
processo judiciais em que a Câmara Municipal tenha interesse; V – apreciar 
previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, acordos e 
demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos da administração direta do 
Poder Legislativo; VI – apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do 



patrimônio imobiliário da Câmara Municipal, bem como autorização, permissão e 
concessão de uso; VII – subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e 
desempenhar outras funções correlatas. CAPÍTULO DO REGIME JURÍDICO. Art. 9º O 
regime jurídico dos Procuradores da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL é o 
estatutário, previsto na Lei Municipal nº 05/2011. CAPÍTULO VI DAS PRERROGATIVAS E 
DEVERES. Art. 10. Aos Procuradores da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL 
aplicam-se as vedações e as incompatibilidades previstas na Lei 8.906, de 4 de julho de 
1994 (Estatuto da Advocacia). Art. 11. São prerrogativas dos Procuradores da Câmara 
Municipal de Girau do Ponciano/AL: I – não ser constrangido de qualquer modo a agir 
em desconformidade com sua consciência ético-profissional; II – requisitar, sempre 
que necessário auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas 
atribuições; III – requisitar das autoridades competentes certidões, informações e 
diligências necessárias ao desempenho de suas funções; IV – ingressar livremente em 
qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição pública do Poder Legislativo e 
requisitar documentos e informações úteis ao exercício da atividade funcional. Art. 12. 
São deveres dos Procuradores da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL: I – 
assiduidade; II – pontualidade; III – urbanidade; IV – lealdade às instituições a que 
serve; V – desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu 
cargo e os que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral; VI – guardar sigilo 
profissional; VII – representar ao Procurador-Geral sobre irregularidades que afetem o 
bom desempenho de suas atribuições; VIII – frequentar seminários, cursos de 
treinamento e de aperfeiçoamento profissional. CAPÍTULO VII DA REMUNERAÇÃO. Art. 
13. A remuneração do Procurador-Geral da Câmara Municipal de Girau do 
Ponciano/AL será de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Art. 14. A remuneração 
do Procurador da Câmara Municipal de Girau do Ponciano/AL será de R$ 1.500,00 (mil 
e quinhentos reais). Art. 15. A dotação orçamentária será: Projeto atividade 2001 – 
Elemento de Despesa 3.3.1.90.1100. Art. 16. Lei Municipal competente criará o plano 
de cargos e carreira. CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 16. Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação. Girau do Ponciano/AL, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. 
José Lima Maurício Vereador. PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL; 
MATÉRIA: Projeto de Lei n. 002/2018; DATA: 07 de fevereiro de 2018; AUTORIA: José 
Lima Maurício . EMENTA: Dispõe sobre a criação da Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal de Girau do Ponciano/AL e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei 
que visa a criação e organização da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Girau 
do Ponciano/AL, define suas atribuições e dispõe sobre o regime jurídico dos seus 
integrantes. Assim, o projeto encontra-se nesta comissão, em atendimento às normas 
regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade 
desta Relatoria, para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade e 
constitucionalidade. É o relatório, passo a opinar. A CRFB/88 preconiza que compete 
aos municípios legislar sobre matérias de interesse local, mediante dicção do art. 30, I, 
in fine: Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
Percebe-se que referido Projeto de Lei tem como tema assuntos relacionados à criação 
de cargos, cuja competência é da Câmara Municipal, com a Sanção do Prefeito, 



conforme dicção do art. 16, I, Lei Orgânica Municipal, in fine: Art. 16 - A Câmara 
Municipal, com a Sanção do Prefeito, mediante Lei, cabe dispor sobre as matérias de 
competência do Município, especialmente: I - Criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicas municipais, bem como fixação da respectiva 
remuneração. No mesmo sentido, é o que prescreve a Constituição do Estado de 
Alagoas, em seu art. 23, X, “d”, literis: Art. 23. Compete à Câmara Municipal: [...] X – 
dispor, com a sanção do Poder Executivo, sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente: [...] d) criação, extinção e declaração de desnecessidade de 
cargos e empregos; PELO EXPOSTO, de acordo com os elementos jurídicos delineados 
e posicionamento dos tribunais pátrios colacionados, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei, vez que de acordo com a legislação vigente e texto da Constituição 
Federal. É o parecer, SMJ. Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes Presidente; Cícero 
Tenório Silva Secretário; Sales Soares de Menezes Relator. INDICAÇÃO Nº 05/2018 
Senhor Presidente e Senhores Vereadores, O Vereador que esta subscreve, com 
assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, nos termos Regimentais 
conjugado com a Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar de 
Vossas Excelências a apreciação do presente requerimento para votação do Plenário, e 
se aprovado seja enviado ofício ao Excelentíssimo Sr. David Ramos de Barros, 
Digníssimo Prefeito Municipal, tomar devidas providencias para colocação de 
PIÇARRAS  NA ESTRADA do sitio Barro Vermelho até o Povoado Caldeirões,  César 
Alves dos Santos-Vereador. OFÍCIO Nº 69/2018/SMS/GS Ao Exmo. Senhor José Lima 
Mauricio Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Girau do Ponciano-Al. 
Assunto: Resposta a Solicitação de Informações. Prezado Senhor, em resposta ao 
Oficio de nº003/2018 – CMGP, temos a informar que nos colocamos a disposição desta 
Casa para debater as questões ora explicitadas na próxima quarta-feira, 18 de abril do 
ano em curso a partir das 14:00 horas. Desde já agradecemos e parabenizamos a 
intermediação desta Casa, pois reconhecemos que este é um ambiente propicio para 
debater as reivindicações elencadas, fortalecendo assim, a democracia deste 
Município. Respeitosamente, Maria Gorete Santos Santana Secretária de Saúde. Após 
a leitura o Sr. Presidente falou dos projetos do Legislativo sobre a criação de cargos 
para atender esta Casa Legislativa, no qual precisa fazer concurso publico e a matéria 
só pode ir à votação com 2/3 (dois terços) dos vereadores e hoje temos apenas a 
maioria simples por tanto retiro os projetos da pauta ficando para próxima sessão. Na 
sequencia fora colocada em votação a Indicação de nº 05/2018 de autoria do vereador 
Cesar Alves dos Santos; os Senhores Vereadores que aprovam permaneça como se 
encontram; Aprovado em 1º e 2º turno. E não havendo nada mais a tratar o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e finalizou. Eu Rael Pinheiro Cavalcante 
Secretário Legislativo digitei e assino___________ a presente Ata da 4ª Reunião 
Ordinária do Poder Filadelfo Firmino de Oliveira, 12 de abril de 2018. 

 

José Lima Maurício 
Presidente 
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Vereadora 

 


