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"Dispõe sobre o Esírutura Organizacional
Legislativo de São Simão, GoirÍs,.

do poder

A cÂvrana MUNICIPAL DE sÃo srvrÃo, ESTADo DE coIÁs, no uso da

competência
e atribuiçõesque lhe conferemas Constituições
da Repúblicae do Estadode Goiás,a
Lei Orgânicae o RegimentoInterno,tendoem vista o interesseda administração,ApROVAoe eu
PrefeitoMunicipal sancionoa seguinteLei:

rÍruro r
DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
Art. 1o- Esta Lei dispõesobrea EstruturaOrganizacionaldo PoderLegislativoMunicipal de
São Simão, estabeleceos órgãos e cargos de provimento em comissão,o vencimentoe o
quantitativodos respectivoscargos.
Art. 2o - A Estrutura Organizacionaldo Poder Legislativo Municipal de São Simão
compreende:
I - Orgãos de Apoio à Atividade Política - Parlamentar, com a finalidadede dar
sustentaçãotécnica e administrativaao exercício do mandato dos vereadorese ao exercíciodas
atribuiçõeslegaise regimentaisdos membrosda Mesa
II - Órgão de Controle Intern o é a Controladoriaintegradaao Sistemade Controle
Internodo Legislativo.
ilI - Órgãos de Apoio Legislativo, com a finalidadede presar suponee a técnica
legislativaas atividadesprópriasdo PoderLegislativodo Município.
IV
Órgãos de Gestão Administrativa e Financeira, com a finalidade de
prestaçãode serviçosadministrativose financeirosao PoderLegislativo do Município.

rÍruro u
DA ESTRUTURAORGANTZACTONAL
Art. 3" - ÓrgãosdeApoioà AtividadePolítico-Parlamentar:
I - Gabineteda presidência
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1.
2.
3.
4.

Chefiade Gabinete:
Assessoriae Diretoriade Comunicação:
Assessoria
Parlamentar
de Gabinete:
AssessoriaEspecial;

II - GABINBTE DOS VEREADORES
L. Assessoriaparlamentar.
Art. 4o- Orgãode ControleInterno:
I - DIRETORIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE INTERNO

II - DIRBTORIA DE PATRIMÔNIO
Art. 5" - ÓrgãodeApoioLegislativo:
I - DIRETORIA LEGISLATIVA
Art. 6 - orgãosde GestãoAdminis trativaFinanceira:
I - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

F'INANCEIRA

II - DIRBTORIA DE RECURSOS HUMANOS
III _ DIRETORIA DB COMPRAS E LICITAÇÃO
IV - DIRETORIA DE SEGURANÇA
V - DIRETORA DO ANEXO DE ITAGUAÇU

rÍrur_,o
rrr
DA COMPETÊNCIA
Art. 7" - Sãocompetências
comunsdosdirigentesdos órgãos:
I - assistit a Mesa Diretora da CãmaraMunicipal e aos Vereadoresno trato de
questõesatinentesa cadaáneade atuação;
II - tomar providênciase iniciativasno desempenhodasatividadesdo órgão;
uI - promovera modernizaçãodosmétodosde trabalho:
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IV - efetivar pesquisas de dados, informações te
divulgaçãoentreos demaisórgãos;e

atuação.

V - oferecerpareceresem assuntostécnicosadministrativoso
referentesà suaáreade

CAPÍTULO I
Dos Órgãos de Apoio à Atividade porítico - parlamentar
SEÇÃO I
GABINETE DA PRESIDÊNCTA
SUB-SEÇÃOI
Da Chefia de Gabineteda presidência
Art. 8o - A Chefia de Gabineteda Presidência e órgãosubordinadodiretamenteao Chefedo
Poder Legislativo Municipal, e tem por finalidadeprestar assistênc
ia ao mesmo,na execuçãode
suasatividadese atribuições,competindo-lhe:
r. coordenara representação
sociale políticado presidente.
fI. Preparare encaminharo expedientedo presidente;
Ill.Coordenar o fluxo de informaçõese as relações públicas e parlamentaresdo
Presidente;
IV. Exercer as funções de relações com outros órgãos e grupos sociais e
políticosorganizados;
V. Prestarassistência
pessoalao Presidente;
VI. Preparare expedira coffespondência
do Presidente;
VII. Receber e registrar o expediente encaminhado pelos Vereadores e
acompanhar a tramitação dos pedidos de informações, proposições e
providências;
VIII. Receberos processosadministrativosdirigidos ao Presidenteda Câmarae
encaminharpara despacho
;
Preparar,registrar,publicar e expediros atosdo Presidente;
IX. Executar ou transmitir ordens e decisõesdo Presidente,nos assuntosde sua
competência;
X. Manter informado o Presidentedo Poder Legislativo, sobre o andamentodos
processos,
asproposiçõesapresentadas
e demaisatosdo Legislativo.
XI. Elaborar agenda e reuniões internas e externas do Presidenteda Cãmara
Municipal.
XII. Exerceroutrasatribuiçõesnecessárias
ao cumprimentode suasfinalidades.

suB-sEÇÃo
II
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Da Assessoriade Comunicacão
\
Art. 9o- A Assessoriade Comunicação
compete:
f. Organizaro protocolodo cerimonialdos atospúblicos ou administrativos.
II. Definir estratégiasde valorizaçãodasaçõesdos Vereadores.
Ill.Fornecer à imprensainformaçõessobreas atividadese matériasque tramitamna
CãmaraMunicipal.
IV. Assessorare orientaros Vereadoresno contatocom a imprensa.
V. Organizarentrevistascoletivase individuais.
VI. Encaminharpautasvia correioeletrônicopor meio do mailingpauta.
VII. Planejar e coordenara produçãoe a edição de publicaçõese programasna
mídia impressae eletrônica.
VIII. Coordenara produçãode material gráfico de apoio a eventose campanhas
institucionais.
IX. Planejare coordenaro serviçode fotografra.
X. Definir, em ação conjunta com os demais órgãos,os sistemase estratégiasde
organizaçãodo acervofotográficoe histórico.
XI. Manter atualizadoo cadastrode veículosde comunicação.
XII. Promover, sempre que possível e em datas oportunas,a recuperaçáoe a
divulgaçãoda históriada CãmaraMunicipal.
XIII. Organizararealizaçãode eventos.
XIV. Encaminharparapublicaçãotodosos Atos Oficiais.
XV. Compete ao Diretor de Comunicação, dirigir os demais Assessoresde
Comunicaçãoem suasatividadescorrelatas.

suB-sEÇÃo
ul
Da AssessoriaParlamentar de Gabinete
Art. 10 - À AssessoriaParlamentar
de Gabinetecompete:
I. Assessorar
a Presidência
em seuscompromissos
de recepçãoà visitantes;
II. Assessorara Presidênciano agendamento
de seuscompromissosinternose
externos;
Ill.Prestar atendimentoà Presidênciae aos integrantesda Mesa Diretora quando
reunidosou em missõesoficiais fora do recinto da CàmaraMunicipal;
IV. Revisardiariamentea agendae os compromissos
da Presidência;
V. Receber e encaminharpessoasno âmbito interno da CãmaraMunicipal,
prestandoinformações;
pela Presidênciae outrastarefascorrelatas.
VI. Executaratividadesdemandadas

rv
suB-sEÇAo
Da AssessoriaEspecial
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Art. 11 - A AssessoriaEspecial compete:

I. Prestarassessoramento
ao Gabineteda Presidênciada CàmaraMunicipal em
suasdiversasatividades.
II. Realizarpesquisas
e levantamentos
quandosolicitadospor outrosórgãos.
III.Recepcionaro cidadão,providenciando
o atendimentoa suasolicitação.
IV. Prestarinformaçõesao público em geral sobreas atividadesinstitucionaisda
Casae tramitaçãode projetos.
V. Acolher e orientar a populaçãoin loco, sobre os procedimentosnecessários
parao acessoaosserviçosdisponíveis.
VI. Exercer outras atividades afins que lhe forem atribuídas pela sua chefìa
imediata.

SEÇÃOI
GABINETEDOSVEREADORES

suB-sEÇÃo
I
Da AssessoriaParlamentar
Art. 12 - A AssessoriaParlamentartem por finalidade assessoraros Vereadoresem suas
atividadesinternase externasà CãmaraMunicipal,competindo-lhe:
l.

Coordenar,orientar e controlar as atividades de relaçõespúblicas dos
Gabinetesdos Vereadores.

lf . Centralizaras atividadesde divulgaçãodos trabalhosdos parlamentares.
lll. Promover informaçõesrecíprocasdos trabalhos dos parlamentarese das
sugestões
colhidasjunto à comunidade.
lV. Preparare encaminharo expedienteparlamentar.
V. coordenaro fluxo de informaçõesde interessedo vereador.
Vl. Coordenarcampanhasobjetivando captar a colaboraçãoda comunidadea
programasdo Legislativo.
Vll.

Receber, encaminhar e assessoraro parlamentar na resposta de
coffespondências
a estedestinadas.
Vlll.
Organizare manter atualizado arquivo de atos e fato de interesse
direto ou indireto do parlamentar.
lX. Acompanharo parlamentarem visitas às suasbaseseleitorais,bem
viagensde interesse
da atividade.
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X. Representar o parlamentar em compromissos a que este não possa
comparecer.
Xl. Organizare administrara agendade compromissosdo parlamentar.
Xll.
Coligir as tendênciasdo pensamentopolítico, social e econômico,a
fïm de manter os Vereadores perÍnanentementeatualizados sobre as
ocorrênciasdessasáreas.
Xlll.
Coordenar campanhas objetivando captar a colaboração da
comunidadea programasdo Legislativo.
XlV.
Exerceroutrasatividadescompatíveiscom a naturezade suasfunções
e que lhe forem atribuídaspelosVereadores.
CAPÍTULO il
Do Órgão DO CONTROLE INTERNO
SEÇÃO I
Da Diretoria de Avaliação e Controle Interno
Art. 13 - A Diretoria de Avaliaçãoe ControleInternocompete:
I. Exercer os controles contábil, financeiro, orçamentârio, operacional,
patrimonial, bem como, controle de despesasde pessoaldo Legislativo
quantoà legalidade,legitimidadee economicidade.
II. Avaliar a execuçãodo OrçamentoMunicipal, e o cumprimentodas metas
estabelecidas
no PlanoPlurianuale na Lei de DiretrizesOrçamentária.
orientar e expedir atos normativos concernentesà ação do
ControleInterno.
I.
Programar,ordenare acompanharas açõessetoriais.
II. Realizar auditoriainternae avaliaro seudesempenho,
consolidandoos planos
de trabalhodos demaisórgãos.
III.Comprovar a legalidadee avaliaros resultadosquantoà eficáciae eficiência
da gestãoOrçamentâria,Financeirae Patrimonial.
IV. Promover a apuraçãode denúnciasformais, relativas às irregularidadesou
ilegalidades
praticadasem qualquersetordo PoderLegislativo,dandociência
ao Presidenteda CâmaraMunicipal, ao Tribunal de Contasdos Municípios,
ao interessadoe à autoridadea quem se subordineo autor do ato Objeto da
denúncia,sobpenade responsabilidade.
V. Apoiar o ControleExternono exercíciode suamissãoinstitucional.
VI. Exercer todas as atribuiçõesconcernentesao Controle Interno estabelecidas
na LRF.
VII.
Realizar auditoria interna e avaliar o seu desempenho,conso
planos
os
de trabalhodosdemaisórgãos.
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VIII.
Organizare executar,por iniciativa própria ou por determinaçãodo
Tribunal de Contas dos Municípios, programação semestralde auditoria
contábil, financeira, orçamentária,operacionale patrimonial, enviando ao
referido Tribunal os respectivosrelatórios,na forma a ser estabelecidaem
ResoluçãoNormativa.
IX. Conigir a ilegalidadeou irregularidadeapurada.
X. Controlarespecificamente
a execuçãoorçamentariae financeira,o sistemade
pessoal,a incorporação,
tombamentoe baixa dos benspatrimoniais,os bens
em almoxarifado,as licitações,contratos,convénios,acordose ajustes,as
obraspúblicas,inclusivereformas,as operaçõesde créditos,os suprimentos
de fundos,as doações,subvenções,
auxíliose contribuiçõesconcedidos.
XI. Exerceroutrasatividadescompatíveiscom a naturezade suasfunçõese que
lhe forem atribuídaspor lei e pelo Tribunalde ContasdosMunicípios.

sEÇÃor
Da Diretoria de Patrimônio
Art. 14 -À Diretoriade Patrimôniocompete:
I.
If.
III.

IV.
V.

Realizaratos inerentesàs aquisiçõesde bense serviçose às alienações,
com
observância
dospreceitoslegaise constitucionais;
Supervisionaras atividadesde almoxarifadode guardade documentos;
Organizar e manter atualizadoo tombamento dos bens patrimoniais da
Càmara,atravésde fichas de lançamentoda datade aquisição,documentoe
seu número, valor e características,
procedendolevantamentosemestralde
bens, sua identificação,numeraçãode etiquetasde controle,lançandotudo
em relatórioparaapreciaçãodo Presidente;
A proteçãodos bens,instalaçõese serviçosda CãmaraMunicipal;
Efetuar a comprade todo o materialnecessárioao funcionamentoda Cãmna
Municipal, permanentes,móveis e utensíliosde escritório;procederseu
registro e controle; fazer o tombamentopelo seu caráterde permanência,
procederconsertos,recuperação
e controle.
CAPÍTULO UI

Do ÓRGÃonn APoIo LEGISLATIVo
SEÇÃO I
Da Diretoria Legislativa
Art. 15 - À DiretoriaLegislativacompete:
I.

Controlar, planejar, coordenar e orientar a tramitação dos projetos
encaminhados
ao PoderLegislativo;
II. Controlar os prazos de tramitação dos Projetos de Lei de acordo
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estabelecidono RegimentoInterno;
III.Manter informado o Presidente sobre o andamento dos processos,as
proposiçõesapresentadas
e demaisatosdo Legislativo;
IV. Coordenar,revisar e encaminharofícios, despachose demais atos da área
Legislativa.
V. Analisar a TécnicaLegislativados Projetosde Lei, Resoluções,Decretos,
Portariase demaisatos.
VI. Assessorar
os Vereadores
nasSessões.
VII.
Preparar o encaminhamentodos Projetos, Lei, Vetos, Emendas,
Autógrafos e demais proposições ao Poder Executivo e os demais
documentosaosórgãoscompetentes.
VIII.
Emitir relatóriose prestar contas ao Presidenteda Càmarasobre as
atividadesdesenvolvidas
pelo setor.
IX. Discutir os problemasrelacionadosao SetorLegislativoem conjuntocom o
Presidenteda Càmaru.
X. Acompanhar e coordenaros trabalhos legislativos à serem publicados na
mternet.
XI. Exerceroutrasatividadesque lhe sejamatribuídaspelo Presidente.

Dos oRcÃos

CAPÍTULO IV
DB GESTÃO ADMINISTRATIVa fïnanceira

SEÇÃO I
Da Diretoria Administrativa Financeira
Art. 16 -À DiretoriaAdministrativaFinanceiracompete:
I. Dirigir os serviçosadministrativosda CãmaraMunicipal.
II. Estabelecernormas de administraçãoda Câmara e supervisionaro seu
cumpnmento.
fII.Coordenare executara PolíticaFinanceirada CâmaraMunicipal.
ry. O planejamento,coordenaçãoe execuçãodas ações contábeis,financeiras,
orçamentarias,
patrimoniaise operacionaisda CãmaraMunicipal.
V. Elaborara PropostaOrçamentaria.
VI.Registrar e controlara execuçãoorçamentariaefinanceira.
VII.
Prepararestudose relatóriosexigidospela Legislaçãoem vigor.
VIII.
Controlar o fluxo de caixa e os saldos em banco, e proceder o
pagamentonasdatasprocessadas,
legal e previamenteempenhados.
IX.Implantar políticade desenvolvimento
de recursoshumanos.
X. Avaliar permanentemente
a execuçãoda política financeira.
Xl.Exercer outrasatividadescompatíveiscom a naturezade suasfunçõese que
lhe sejamatribuídaspelo Presidenteda cãmaraMunicipal.
SEÇAO II
Da Diretoria de RecursosHumanos
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Art.17 - A Diretoriade RecursosHumanoscompete:
I.

Coordenare executara política de desenvolvimento
dos RecursosHumanos
da CâmaraMunicipal.
II. Elaborar em articulação com órgãos técnicos, programas de treinamento
internodo pessoal da CãmaraMunicipal.
Ill.Elaborar e executara política de benefïciose vantagensdos servidoresda
CâmaraMunicipal.
IV. Coordenaras atividadesde segurançae medicinado trabalho.
V. Coordenarestudosde classificaçãode carreirase vencimentos.
Vf. Providenciarestudosou pareceresquanto à aplicaçãode normasrelativasa
direitose deveresdos servidoresda câmaraMunicipal.
VII.
O procedimentodos pagamentosdos servidorese dos Vereadoresdo
PoderLegislativo.
VIII.
Todosos atosconcernentes
à administraçãode pessoal.
IX. Propor a elaboraçãode norïnas internascom o objeiivo de prevenir atos e
condições inseguras,bem como adoção de medidas puiu eliminar ou
neutralizaratividadese/ou operaçõesinsalubrese perigosas.
X. Estimular o servidor, através de campanhasregulaies, da necessidadede
corrigir deficiências,atitudesimpróprias,faltas de cuidado,inabilidade para
desempenhoda função,etc..
Xf. Assistir e acompanharas atividadesde prevençãode acidentes.
XII.
Providenciar para que o servidor seja submetido,periodicamente,a
examegeral de saúde,offi conformidadecom a legislaçãovigente.
XIII.
Orientaro servidor,esclarecendo
sobreassuntode natureza funcional.
assistencial,
previdenciáriae psicossocial.
XIV.
Orientar,acompanhare prestarassistênciaa servidoresacidentadosno
trabalho.
XV.
Prestarassistênciaa servidoresenvolvidos em ocorrênciaspoliciais
em virtude de suasatividadesde servico.
- ,
SEÇAO III
Da Diretoria de Compras e Licitação
Art. 18 - A Diretoriade comprase Licitaçãocompete:
I. Efetuar todasas comprasde mercadoriase materiaisde consumoe/ou de
uso da Cãmara;
II. Efetuar, permanentemente,pesquisas de mercado dos preços das
mercadorias;
III.Controlar a qualidadee a durabilidadedosprodutosadquiridos;
IV. Realizaros processos
licitatóriosde acordocom a legislaçãoem vigor;
V. Realizar as dispensasou declaraçõesde inexigibilidade de licitgçãç

formadalei;
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VI. Preparare redigir os contratosadminirt â
e similares,inclusiveaditivos,nostermosdasleis em vigor;
VII.
Registrar os processos licitatórios e contratos administrativos.
convêniose similares,ordenando-os
e arquivando-osadequadamente;
VIII.
Emitir ordensde compra ou de serviçosaos fornecedoresde bens e
materiaise prestadores
de serviços;
IX. Cadastrar os fornecedorese prestadores de serviços, na forma da
legislaçãoem vigor, atualizandoanualmenteo cadastro;
X. Receber os comprovantesde despesas,anexando-osaos respectivos
empenhos,parao adequadoprocessamento
e pagamentodasmesmãs;
XI. Responsabilizar-se
pelo recebimentodas mercadorias,apondo assinatura
no corpodasnotasÍiscais;
XIf.
Coletar, estocar, controlar, movimentar e distribuir materiais.
conformeos procedimentosadequados;
XnI.
Acompanhar a garantia dos produtos das compras, registrar a
durabilidadee a eficiênciadasmercadorias;
XIV. Programarcomprase estoques;
XV.
Desincumbir-sede outras atividadesque lhe forem cometidaspela
MesaDiretorae pela Presidênciada Câmara;
xvl.
Desempenhar
e cumprir as norÍnasdo controle Interno.

sEÇÃory
Da Diretoria de Segurança
\
Art. 19 - A Diretoria de Segurançacompete:
I. Dirigir, coordenar,supervisionare orientar as atividadesde segurança
vinculadasaos Vereadores,ServidoresPúblicos da CãmaraMunicipal,
bem comodo regularexercíciodasatividadesdo Legislativo;
II. Administrar os sistemasinformatizadosde segurançautilizadospara a
proteção do patrimônio público colocado à disposiçãoda Cãmara
Municipal
Ill.Exercer outrasatribuiçõesque lhe forem conferidasou delegadas
SEÇÃO V
Da Diretoria do Anexo de Itaguaçu
Art,20 - A Diretoria do Anexo de Itaguaçucompete:
f. Elaborar, effi articulação com os órgãos técnicos, programas de treinamento
internodo pessoaldo anexoda CâmaraMunicipal;
II. Elaborare executara política de benefíciose vantagensdos servidores
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da CãmaraMunic ipal;
Iff. Providenciar pareceressobre as
especulaçõesdos habitantesdo distrito
de
Itaguaçu;
IV' Sugerirmedidaslegislativasmediante
pareceressobreos reclamosda população
do Distrito de ltaguaçu.
v' Exerceroutrasatividadescompatíveis
com a natureza de suasfunçõese que lhe
sejamatribuídaspelo Presidenieda CãmaraMunicipal
de SãoSimão,Goiás.

rÍrur,ov

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS
Art' 2l - o Quadro de cargos de Provimento
em comissão, do poder Legislativo de são
simão' com o seuquantitativo,reqúsitose vencimento,
passaa sero defìnidono Anexo I destaLei.
Art' 22 - o provimento dos cargos em
comissão cg* atribuições de chefia, direção e
assessoramento
dar-se-áatravésde livre nomeaçãodo Presidente
da cãmara Municipal, sendo
tambémde livre exoneraçãopor partedo referidopresidente.
Art' 23 - os cargosde provimento em comissão
se destinamao apoio e assessoramento
da
atividade político parlamentar, com a finalidade
de dar sustentaçãotécnica e burocrática ao
exercíciodo mandatodos vereadores,e ao
exercíciodas atribuiçõeslegais e regimentaisdos
membrosda MesaDiretora.
Art' 24 - A percentagemmínima estabelecida para
ocupaçãode cargosde provimento em
comissãopor servidoresefetivosé de l 0% (dezpor
cento).
Art' 25 - o servidor investido em cargo de provimento
em comissãoprevisto no Anexo I
destaLei tem a obrigatoriedadede prestaçãode ,.*4o,
ì"-po integralsempreque solicitado.
"Art' 26 - o Quadro de valores vencimentaisdos
cargosde provimento em Comissãoé o
estabelecido
no Anexo II destaLei.
Art. 27 - os Anexos I e II sãopartesintegrantes
destaLei.
Art' 28 - os ocupantesdo cargode provimentoem
comissãode Assessorparlamentardevem
gozarferias no mês de janeiro de õadauno, p"ríodo
em que a cãrnaraMunicipal não reúne em
sessãoordinária.
Art' 29 - As despesasdecorrentesda presenteLei
ocorrerãoà conta da dotaçãoprópria do
vigenteorçamento,PoderLegislativo- Pessoãlcivil
e Encargos,segundoo plano de classificação
ficando o Çhefe do Poder Legislativo ãutorizado
a abrir os créditos
3,:::1
Ï:q:'áúica,
adicionais
de
naturezaespecial,
senecessários
á cobertu.uãu. referidasdespesas.
PraçaCivica,0l, Centro,SaoSffi
(64)3553-9500

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipalde são simão
Gabinetedo prefeito

Art' 30 - EstaLei entraemvigorretroagindo
seusefeitosaoprimeirodia do mêsdefevereiro
do anode2015,revogando
asdisposlções
emóontrário,produzindo
seusefeitoslegaisejurídicos.
GABINETE Do PREFEIT0 DE sÃo sIMÃo, BSTADODE GoIÁs,
aosvinre e sere
diasdo mêsde fevereirodo anode doismil e quinze
e7/02/2015).
/"â

L$/<l

vrÁncro
vASCoNCELos
"oMsA
PREFEITO

ANEXO I

PraçaCívica, 01, Centro,SãoSimão- GO, Cgp ZS.SSO-ó00

(64)3553-9500

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipal de SãoSimão
- Gabinetedo Prefeito

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM CONNTSSÃO

r - oRcÃos DE APoIo A ATIVTDADEpor-,Írrco - pARLAMENTAR
I - cABINETEDA pRnsrnÊNcra
Nomenclatura
- Chefe de Gabinete

CCL 01

- Diretor Comunicação

CCL 01

- Assessorde Comunicação

CCL 02

- AssessorParlamentar de Gabinete

- AssessorBspecial

2 - GABINETE DOS VERBADORES
Nomenclatura

uant.

- AssessorParlamentar

Símbolo
CCL 04

2

rr - Do oncÃo DEcoNTRorETNTERNo
PraçaCívic4 01, Centro,São Simão- GO, CEP 75.890-000

(64)3553-e500

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipalde são simão
prefeito
Gabinetedo

Nomenclatura

fnterno

SÍmbolo

- Diretor de Avaliação e
Controle

CCL 01

- Diretor de Patrimônio

CCL 01

ilI - DO ORGÃO DE APOIO LEGISLATIVO
Nomenclatura
- Diretor Legislativo

IV - ORGÃO DB GBSTÃO ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA

1 - GESTÃO AOUINISTRATIVA FINANCEIRA
Nomenclatura

uant.

- Diretor Administrativo Financeiro

Símbolo
CCL 01

I

- Diretor de RecursosHumanos

CCL 01
I

- Diretor de Compras e Licitação

CCL 01
I

PraçaCívic4 01,Centro,SãoSimão- GO,Cgp ZS^g90-000
(64)3553-9500

I

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipalde são simão
prefeito
Gabinetedo

- Diretor de Segurança

CCL 01

- Diretor do Anexo de Itaguaçu

PraçaCívic4 01, Centro,SãoSimão- CO, CBp ZS*q0,000

(64)3553-e500

CCL 01

ESTADODE GOIÁS

PrefeituraMunicipalde são simão
Gabinetedo prefeito

ANEXO II

QUADRO DE VALORES VENCIMBNTAIS

SIMBOLO

CCL 01

R$ 3.600,00

R$ 3.100000

R$ 1.700,00

PraçaCívic4 01, Centro,São Simão- CO, Cep ZSS90_000

(64)3553-9500

