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VI - zelar pela guarda, conservacao e controle do patrirri>nio
mobiliario e imobili arlo da Camara;

V - recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as
atividades necessarias ao seu pagamento e controle;

IV - promover na Camara a irnplantacao das diretrizes de
rnodernizacao administrativa, a fim de que se obtenha maior exito na execucao de
seusprogramas;

I" - propor a pol itica de aprimoramento e aperfeicoarnento dos
services publicos da Camara Municipal de acordo com as diretrizes da
administracao geral da Camara;

II - promover estados e sugerir ao chefe do Poder Legislativo
modificacoes nos pianos, programas e projetos da Camara;

I - prestar os services gerais necessaries ao funcionamento da
Camara Municipal;

ART. 2° - A Secretaria Geral da Camara Municipal de Marzaqao e
o orgao respors avel pela coordenacao das atividades relacionadas com a
administracao geral da Camara prestando services relativos as areas de pessoal,
material, patrimonial, zeladoria, vigilancia, arquivo, protocolo e almoxarifado,
competindo-Ihe especificamente:

ART. 1° Fica criado na Camara Municipal de Marzaqao 0 Cargo de
Secreta ria Geral.

FAyO SABER QUE A CAMARA
MUNICIPAL DE MARZAGAO, ESTADO DE GOlAS, APROVA E EU,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CRIA 0 CARGO DE SECRETARIA
GERAL DA CAMARA
MUNICIPAL DE MARZAGAo. E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Lei nO 592, de 15 de abril de 2005.

-:~:~~~~~------------------------------------------------------------------------------------
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ART.6° - Revogadas as disposicoes em contra rio, esta Lei entra em
vigor na data de sua publicacao, retroagindo-se, porem, os seusefeitos a partir do
dia 01 de janeiro de 2005.

ART. 5° - As despesasdecorrentes desta Lei correrao por conta dos
recursos da carnara Municipal previstos no orcarnento do corrente exercicio
financeiro.

§ 2 ° 0 cargo em comissao sera provido por ate do Chefe do
Poder Legislativo, atendidos os requisitos de qualidade do art. 279, do regimento
interno desta casa.

ART.4° - 0 provimento do cargo em comissao a que se refere esta
Lei far-se-a por livre norneacao e exoneracao pelo presidente da Camara
Municipal, dentre pessoasque reuniram requisitos de qualificacao e confianca e,
quando for 0 caso, trarnitacao legal para 0 exercicio do cargo.

§1 ° A escolha do ocupante do cargo em comissao poder a recair
ou nao em servidores publicos.

ART.3° - 0 cargo que comp6e 0 quadro de cargos de provimento
em comissao e aquele de livre norneacao e exoneracao pelo chefe do Poder
Legislativo, e esta relacionado no anexo I desta Lei, que estabelece a
denorninacao do cargo comissionado.

XI - exercer outras atividades compativeis com a natureza de suas
funcoes e que Ihes forem atribu idas pelo presidente da Camara.

X - proceder a execucao e controle do processamento de dados no
ambito da Camara Municipal;

IX - executar atividades relativas ao registro, lnventario, protecao e
corservacao dos bens rr6veis, irrOveise semoventes;

VIII - prestar services de zeladoria, sequranca, arquivo, protocolo,
registro e publicacoes dasatas oficiais;

VII - conservar, interna e externamente, 0 predio da Camara,
rrOveise instalacoes:

--~:~~~:»~------------------------------------------------------------------------------------
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CLAUDINEI RABELO DA SILVA
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARZAGAO,
aos 15 (Quinze) dias do rnes de abril de 2005.

(I

DENOMINACAO QUANTIDATIVO

Secreta ria Geral 01

Cargo em comissao de natureza especial

ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL
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