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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES PARA OS EMPREGOS 
 
CARGO: 2.01 – AUXILIAR LEGISLATIVO A 
 

Nos termos da Portaria 07-2012 - Auxiliar Legislativo "A" as atribuições para o emprego são as 
seguintes: 

a) Recepcionar e atender o público dos Vereadores, prestando orientações e esclarecimentos 

necessários sobre os assuntos de interesse dos munícipes; 

b) Dar o encaminhamento necessário aos assuntos de interesse dos munícipes, conforme orientação 

do respectivo Vereador; 

c) Ter redação própria e conhecimentos de língua portuguesa para elaboração de proposituras, 

mensagens, cartas, ofícios e textos diversos; 

d) Elaborar correspondências oficiais dos Vereadores; 

e) Providenciar o preparo de Autógrafos a serem enviados à sanção; 

f) Conhecer o Regimento Interno da Câmara Municipal de Igaratá e a Lei Orgânica do Município; 

g) Possuir conhecimentos dos sistemas operacionais, softwares redatores de textos, banco de dados 

e planilhas eletrônicas; 

h) Cuidar da agenda do Vereador; 

i) Colaborar com os serviços da Câmara Municipal; 

j) Despachar com o Vereador; 

k) Acompanhar os trabalhos das sessões da Câmara; para assistir e atender os vereadores durante as 

sessões; 

l) Anotar os recados quando passados por telefone e transmiti-los a quem de direito, bem como 

zelar e dar destino às correspondências; 

m) Levar ao conhecimento dos vereadores da chegada de Projetos de Leis, bem como das demais 

proposições e documentos protocolados na Câmara e de interesse dos vereadores; 

n) Verificar as correspondências eletrônicas enviadas à Câmara relativas à assuntos da Secretaria e 

de interesse dos vereadores; 

o) Comparecer às reuniões da Câmara e a outros eventos para os quais for designado; 

p) Desempenhar outras tarefas correlatas e auxiliar nos serviços da Secretaria. 

q) Cuidar do protocolo geral; 

r) Atendimento ás solicitações quanto ao uso autorizado da Câmara fora do horário de expediente; 

s) Realizar serviços externos do gabinete; 
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t) Auxiliar na condução dos veículos da Câmara, como retirar e guardar na garagem, e esporádicos, 

quando solicitado; 

u) Auxiliar no controle de pedidos e saídas dos veículos e suas requisições.  

 

CARGO: 2.02 - MOTORISTA 
 

Nos termos da Portaria 09-2015 – MOTORISTA as atribuições para o emprego são as seguintes: 

I. Conduzir de maneira defensiva e conservar os veículos automotores da Câmara;  
II. Inspecionar os veículos antes de sua saída da garagem para certificar-se de suas condições de 

funcionamento;  
III. Obedecer às normas de trânsito vigentes;  
IV. Zelar pela manutenção dos veículos, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar o seu 

perfeito estado;  
V. Manter a limpeza dos veículos, deixando-os em condições adequadas de uso;  

VI. Recolher os veículos, após a jornada de trabalho, conduzindo-os à garagem; 
VII. Desempenhar atividades, dentro e fora do município, envolvendo a execução de trabalhos relacionados 

à condução dos veículos;  
VIII. Preencher regularmente relatório sucinto das viagens realizadas, discriminando os horários de saída e 

chegada, o número de quilômetros percorrido, sua finalidade e os destinos alcançados;  
IX. Realizar o abastecimento de combustível, água e óleo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, 

lâmpadas, faróis, buzinas, além de providenciar a lubrificação quando indicada. 
X. Manter-se atento aos vencimentos da licença, seguro obrigatório e seguro do veículo, assim como 

guardar os documentos pertinentes ao veículo; 
XI. Estar sempre atualizado quanto às estradas e endereços das cidades circunvizinhas, incluindo a Capital 

e outras cidades; 
XII. Prestar atendimento ao Presidente e Vereadores em eventos onde a Câmara estiver representada, 

conforme requisitado; 
XIII. Tomar as providências pertinentes quando envolvido em acidente de trânsito; 
XIV. Executar outras atividades compatíveis com a função. 


