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Expediente: 

Associação dos Municípios Alagoanos -AMA 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

  

Presidente: Hugo Wanderley Cajú - Cacimbinhas 

Vice-presidente: Fernando Sérgio Lira Neto - Maragogi 

 

Secretário Geral: Angela Vanessa Rocha Pereira Bezerra - São José da 

Laje 

 
1º Secretário: Júlio Cezar da Silva - Palmeira dos Índios 

2º Secretário: Amaro Ferreira da Silva Junior - Jacuípe 

3º Secretário: Geraldo Cícero da Silva - Taquarana 

1º Tesoureiro: Pedro Henrique de Jesus Pereira - Teotônio Vilela 

2º Tesoureiro: Jorge Silvio Luengo Galvão - Jundiá 

3º Tesoureiro: José Luiz Vasconcellos dos Anjos - Olho D’água das 

Flores 

CONSELHO FISCAL 

 

Titular: 

Vinícius José Mariano de Lima - Canapi 

André Brandão de Almeida – Mar Vermelho 

Olavo Calheiros Novais Neto - Murici 

 

Suplente: 

  

Manuilson Andrade Santos – Colônia Leopoldina 

Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima - Quebrangulo 

Adelmo Moreira Calheiros – Capela 

 

COORDENADORIAS REGIONAIS 

 
Coordenador da Região Agreste - Baixo São Francisco: Manuel Lucas 

Kummer Feitas dos Santos 

Coordenador da Região do Sertão – Theobaldo Cavalcanti Lins Netto 

Coordenador da Região Central – João Victor Calheiros Amorim 

Santos 

Coordenador da Região Norte: Areski Damara de Omena Feitas Junior 

Coordenador da Região Metropolitana – Cecília Lima Herrmann Rocha 

Coordenador Litoral Norte – Fernando Henrique Lima Cavalcante 

Coordenador Litoral Sul – Carlos Felipe Castro Jatobá Lins 

 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à 

modernização e transparência da gestão municipal. 
 
 

 

 

 
 

ESTADO DE ALAGOAS 

CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

REGIAO DO IPANEMA 

 

CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

REGIAO DO IPANEMA 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 

 

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2022 

PROCESSO Nº 09210001/2022 

A Comissão Especial de RDC do CONDRI, torna público o Resultado 

do RDC Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto consisteno Sistema de 

Registro de Preços visando a futura e eventual contratação integrada 

para elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços 

de engenharia para pavimentação asfáltica e em paralelo.Critério de 

Julgamento: Menor Preço. Consórcio vencedor: FCMF 

CONSÓRCIO, neste ato representada pela empresa FC 

EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 36.413.553/0001-13. Ata de Realização do RDC e demais 

documentos encontram-se à disposição dos interessados no 

sítiowww.comprasgovernamentais.gov.br. 

Santana do Ipanema/AL, 24 de janeiro de 2023. 

  

LIDIANE PEREIRA DE MACEDO 
Presidente da Comissão Especial de RDC  

Publicado por: 
Lidiane Pereira de Macedo 

Código Identificador:10F691F8 

 
CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

REGIAO DO IPANEMA 

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

 

O Consórcio Para o Desenvolvimento da Região do Ipanema – 

CONDRI informa que está recebendo cotações para o Processo nº: 

01180001/2023; 

Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de material 

didático-pedagógico: Kits E.F.L. baseado em neurociência, em 

conformidade com a BNCC, visando atender as necessidades dos 

municípios consorciados ao CONDRI. 

Prazo para envio das propostas: até 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 

publicação. 

Maiores informações: Sebastião Pereira Bastos, 708 - Monumento, 

Santana do Ipanema - AL, 57.500-000. 

E-mail: comprascondrial@gmail.com 

  

Santana do Ipanema/AL, 24 de janeiro de 2023. 

  

KALYNE DE ANDRADE ARAÚJO 
Setor de Compras  

Publicado por: 
Lidiane Pereira de Macedo 

Código Identificador:40E6BA13 

 
CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

REGIAO DO IPANEMA 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico Nº 10.009/2022 
  

Considerando a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

10.009/2022, para a contratação por registro de preço de empresa para 

locação de veículos automotores do tipo de linha leve, com todas as 

despesas assessórias tais como peças, pneus, serviços mecânicos em 

geral, seguro e IPVA, com exceção do combustível, que caberá à 

contratante, para atendimento das demandas do Consórcio Para o 

Desenvolvimento da Região do Ipanema – CONDRI. 

Diante disso, transcorridas as fases de lances e de análise dos 

documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública em 

anexo; e observados os preceitos do Decreto Federal nº 10.024/2019; 

ADJUDICO a respectiva empresa: G ARAUJO C LTDA, inscrita 

no CNPJ sob nº 19.785.046/0001-91, conforme indicado no quadro 

abaixo: 

G ARAUJO C LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.785.046/0001-91 

  

Santana do Ipanema/AL, 24 de janeiro de 2023. 

  

RAMON CAMILO SILVA  
Diretor Presidente do CONDRI  

Publicado por: 
Lidiane Pereira de Macedo 

Código Identificador:5E96B758 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL PE 030/2022 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

REPUBLICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 
Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Tipo: Menor Preço – 

Objeto: Aquisição de Combustível Automotivo (RETIFICADO) – 

Data/Horário: 06 de fevereiro de 2023, às 10:00hs (horário de 

Brasília) – o Edital encontra-se disponível no site http://bnc.org.br/, no 

portal do município, através do site www.majorizidoro.al.gov.br, e na 

sede do Município, situada no endereço Praça Leopoldo Amaral, S/N, 

Centro, Major Izidoro/AL, CEP 57.580-000, em dias úteis, no horário 

das 08 às 12 horas (horário local), em dias úteis, e ainda, poderá ser 

obtido mediante solicitação enviada ao e-mail 

cpl@majorizidoro.al.gov.br 

  

ALBERT LEITE E SILVA 
Pregoeiro  

Publicado por: 
Leylanny Marcelya da Rocha Almeida Farias 

Código Identificador:BE2B7FFE 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

LEI Nº 780, DE 16 DE JANEIRO DE 2023. 

 

LEI Nº 780, DE 16 DE JANEIRO DE 2023. 

(Projeto de Lei nº002/2023, da Mesa da Câmara) 
  

Institui a gratificação de função aos servidores 

efetivos do quadro de pessoal da Câmara Municipal 

de Maragogi, e dá outras providências. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, ESTADO DE 

ALAGOAS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por 

lei, faz saber que a Câmara Municipal em sessão de 05 de janeiro de 

2023, decretou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo 

do Quadro de Pessoal Permanente desta Câmara Municipal, poderá 

fazer jus a uma gratificação mensal de função no percentual mínimo 

de 10% (dez por cento) e no máximo até 100% (cem por cento) sobre 

seu vencimento base, a qual será designada a critério de desempenho 

em outras atividades administrativas da Câmara desenvolvidas e 

exercidas pelo servidor acumuladamente, verificadas e analisadas por 

mérito e discricionariamente pelo(a) Presidente da Câmara. 

  

Art. 2º A Gratificação de Função será um acréscimo pecuniário, em 

razão do grau de responsabilidade exigido para o seu exercício, em 

percentual variável conforme disposto no artigo anterior para exercer 

as atribuições das seguintes funções nas áreas abaixo elencadas: 

  

I - Controle Interno; 

II - Responsável Financeiro; III - Responsável Contábil; 

IV – Atividades de divulgação pública das ações administrativas e 

legislativas; 

V – Atividades de Almoxarifado; VI – Levantamento de Patrimônio; 

VII - Responsável pela Área de Compras; 

VIII - Responsável pela Comissão Permanente de Licitações; IX - 

Atividades relacionadas com Licitações e Contratos; 

X – Atividades de Ouvidoria e Serviço de Informação ao Cidadão – 

SIC. 

  

Art. 3º A Gratificação de Função estabelecida nesta lei não será 

incorporada ao patrimônio do servidor, porém será computada para 

fins de cálculo do décimo terceiro salário, do acréscimo de 1/3 (um 

terço) das férias, dos adicionais por tempo de serviço e do quinquênio, 

bem como para a base de cálculo das contribuições previdenciárias do 

IPREV-Maragogi. 

  

Art. 4º As despesas decorrentes com a implementação desta lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e específicas, 

alocadas ao orçamento da Câmara Municipal em vigor, suplementadas 

se necessário. 

  

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de 

janeiro de 2023. 

  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi - Alagoas, em 16 de 

janeiro de 2023. 
  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi/AL 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:A6D92EA5 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 42/2023. 

 

PORTARIA Nº 42/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MANASSES GERMANO DO 

NASCIMENTO no CPF sob o nº 067.072.354-19 portador da Carteira 

de Identidade RG nº 2002004018278 Expedição – SSP/AL, para o 

ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de 

Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:DE315980 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 41/2023. 

 

PORTARIA Nº 41/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 
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no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. SUELI VANDERLEI DA SILVA no CPF 

sob o nº 974.912.334-49 portador da Carteira de Identidade RG nº 

4858194 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:00767EEC 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 40/2023. 

 

PORTARIA Nº 40/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. ALEF AMANCIO DA SILVA no CPF sob 

o nº 708.857.754-22, portador da Carteira de Identidade RG nº 

42327180 Expedição SESP AL, para ASSESSOR 

PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:E647760A 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 37/2023 

 

PORTARIA Nº 37/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MAGALY DA SILVA FLORES no CPF 

sob o nº 047.306.614-94 portador da Carteira de Identidade RG nº 

45042152 Expedição – SPP/PE, para o ASSESSOR 

PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:3028ED3B 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 33/2023. 

 

PORTARIA Nº 33/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. LUCIEN ERLAN VALENTIM SANTANA 

no CPF sob o nº 082.241.504-61 portador da Carteira de Identidade 

RG nº 8343442 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR 

PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023.  
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:5C5861EB 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 32/2023. 

 

PORTARIA Nº 32/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. GLEYBSON JANIO DA SILVA TORRES 

no CPF sob o nº 111.664.354-58 portador da Carteira de Identidade 

RG nº 369998516 Expedição – SEDS/AL, para o ASSESSOR 

PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:A9F2C6CD 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 31/2023. 

 

PORTARIA Nº 31/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. ALICE GRACIELE TEIXEIRA DA 

SILVA no CPF sob o nº 050.903.894-89 portador da Carteira de 

Identidade RG nº 2000001129850 Expedição – SSP/AL, para o 

ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de 

Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:7BBB0575 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 30/2023. 

 

PORTARIA Nº 30/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. ABILIO BUARQUE DE MENDONÇA 

NETO no CPF sob o nº 045.555.584-21portador da Carteira de 

Identidade RG nº 2001001039533 Expedição – SSP/PE, para o 

ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, 

com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  



Alagoas , 25 de Janeiro de 2023   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas   •    ANO X | Nº 1972 

 

www.diariomunicipal.com.br/ama                                                                                12 

 

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:303C4881 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 29/2023. 

 

PORTARIA Nº 29/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MEYRILAYNE MARIA DE BARROS no 

CPF sob o nº 066.055.604-93 portador da Carteira de Identidade RG 

nº 8214057 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 

Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:6B90D3E6 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 27/2023. 

 

PORTARIA Nº 27/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MARILI DA SILVA OLIVEIRA no CPF 

sob o nº 024.690.404-69, portador da Carteira de Identidade RG nº 

5494347 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:3D121833 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 26/2023. 

 

PORTARIA Nº 26/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MARIA TAIZA DOS SANTOS PAIVA 

no CPF sob o nº 100.600.704-04, portador da Carteira de Identidade 

RG nº 9552638 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:54EB1A35 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 39/2023. 

 

PORTARIA Nº 39/2023. 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. MARIA JOSÉ DOS SANTOS no CPF sob 

o nº 059.369.384-17, portador da Carteira de Identidade RG nº 

7236293 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:1178177B 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 25/2023. 

 

PORTARIA Nº 25/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. JUAN CARLOS DOS SANTOS no CPF 

sob o nº 029.668.574-71, portador da Carteira de Identidade RG nº 

5716419 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:374C9E49 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 24/2023. 

 

PORTARIA Nº 24/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. JOSÉ EDSON ALVES DA SILVA no CPF 

sob o nº 669.133.304-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 

3211404 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:4D2EEF1E 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 23/2023. 

 

PORTARIA Nº 23/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. JOEL BUARQUE DOS SANTOS no CPF 

sob o nº 769.057.294-15, portador da Carteira de Identidade RG nº 

4182121 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.   
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:1A48F210 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 22/2023. 

 

PORTARIA Nº 22/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. EDIMILTON CONSTANTINO DE LIMA 

no CPF sob o nº 907.913.394-91, portador da Carteira de Identidade 

RG nº 6998396 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:F76950B5 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 21/2023. 

 

PORTARIA Nº 21/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigo s2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. ANA LUCIA DA SILVA no CPF sob o nº 

994.552.264-72, portador da Carteira de Identidade RG nº 5103536 

Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:D0138DCC 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 20/2023. 

 

PORTARIA Nº 20/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. AMAURI ANTONIO DOS SANTOS no 

CPF sob o nº 038.403.214-17, portador da Carteira de Identidade RG 

nº 5892652 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 
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A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:BD5683E0 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 19/2023. 

 

PORTARIA Nº 19/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Amanda Roberta Souza Silva no CPF sob o 

nº 128.992.664-62, portador da Carteira de Identidade RG nº 

10384084 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:87990014 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 17/2023. 

 

PORTARIA Nº 17/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Jeimison José Neri de Lira no CPF sob o 

nº049.520.594-05, portador da Carteira de Identidade RG nº 6312850 

Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 20 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 20 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:16B3DEAD 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 16/2023. 

 

PORTARIA Nº 16/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Paulo Sergio da Costa no CPF sob o nº 

038.013.674-01, portador da Carteira de Identidade RG nº 84798555 

Expedição – SDS/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 

Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:9EA19745 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 15/2023. 
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PORTARIA Nº 15/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. Nadja Raquel da Conceição Teixeira no 

CPF sob o nº 090.900.774-80, portador da Carteira de Identidade RG 

nº 9386334 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR 

LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o 

símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:77F9375D 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 14/2023. 

 

PORTARIA Nº 14/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. José Iran da Silva Souza no CPF sob o nº 

530.556.324-00, portador da Carteira de Identidade RG nº 756064 

Expedição – SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

 

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:A5020986 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 13/2023. 

 

PORTARIA Nº 13/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Eduardo Ferreira de Luna no CPF sob o nº 

043.204.994-09, portador da Carteira de Identidade RG nº 6998396 

Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:239BA387 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 11/2023. 

 

PORTARIA Nº 11/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 
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Art. 1º - NOMEAR o Sr. Ademir dos Santos Bezerra no CPF sob o nº 

027.275.334-38, portador da Carteira de Identidade RG nº 1609806 

Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:1CAF29BE 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 12/2023. 

 

PORTARIA Nº 12/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Antônio José dos Santos no CPF sob o nº 

036.800.284-58, portador da Carteira de Identidade RG nº 6472851 

Expedição – SDS/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:B91060AE 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 38/2023. 

 

PORTARIA Nº 38/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. VICTÓRIA HILLARY MOURA 

WANDERLEY no CPF sob o nº 123.194.964-32 portador da Carteira 

de Identidade RG nº 4163660 Expedição – SSP/AL, para o 

ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de 

Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:9E5208B4 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 36/2023 

 

PORTARIA Nº 36/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. FRANCISCO GALDINO DA SILVA 

JUNIOR no CPF sob o nº 068.160.934-61 portador da Carteira de 

Identidade RG nº 30464366 Expedição – SDS/AL, para o 

ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de 

Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 
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Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:959F47CB 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 35/2023. 

 

PORTARIA Nº 35/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. JOSUÉ DA CRUZ SILVA no CPF sob o nº 

059.692.734-73 portador da Carteira de Identidade RG nº 7077804 

Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR PARLAMENTAR da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 

Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:3656834B 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 34/2023. 

 

PORTARIA Nº 34/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

PARLAMENTAR para exercer suas as atividades inerentes ao 

cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. SUELLEN VIVIAME GONÇALVES DE 

CARVALHO no CPF sob o nº 060.612.884-09 portador da Carteira 

de Identidade RG nº 9245018 Expedição – SDS/PE, para o 

ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de 

Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:010A41FA 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 28/2023. 

 

PORTARIA Nº 28/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. YOHANNA MICAELLA DE MELO 

FIDELES no CPF sob o nº 082.529.944-66 portador da Carteira de 

Identidade RG nº 39829456 Expedição – SDS/AL, para o 

ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara Municipal de Maragogi/Al, 

com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 
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Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:72D61554 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 25/2023. 

 

PORTARIA Nº 25/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. MARIA JOSÉ DOS SANTOS no CPF sob 

o nº 059.369.384-17, portador da Carteira de Identidade RG nº 

7236293 Expedição – SDS/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:F57973B8 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 25/2023. 

 

PORTARIA Nº 25/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. JUAN CARLOS DOS SANTOS no CPF 

sob o nº 029.668.574-71, portador da Carteira de Identidade RG nº 

5716419 Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO 

da Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:94384EAA 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 18/2023. 

 

PORTARIA Nº 18/2023. 
  

OPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, inciso 

III da Lei Orgânica, combinado com os artigos2º e 26, incisos V, X e 

XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em vista a 

necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO 

para exercer suas as atividades inerentes ao cargo no quadro de 

pessoal de provimento em comissão da Câmara Municipal de 

Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Alexandre Ricardo dos Santos no CPF sob o 

nº027.816.654-79, portador da Carteira de Identidade RG nº 5597330 

Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 

1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:74FF9DA9 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 17/2023. 

 

PORTARIA Nº 17/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 
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no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Jeimison José Neri de Lira no CPF sob o 

nº049.520.594-05, portador da Carteira de Identidade RG nº 6312850 

Expedição – SSP/PE, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 20 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 20 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:18368971 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 16/2023. 

 

PORTARIA Nº 16/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Paulo Sergio da Costa no CPF sob o nº 

038.013.674-01, portador da Carteira de Identidade RG nº Expedição 

– SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara 

Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:7BA6FD9E 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 15/2023. 

 

PORTARIA Nº 15/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sra. Nadja Raquel da Conceição Teixeira no 

CPF sob o nº 090.900.774-80, portador da Carteira de Identidade RG 

nº Expedição – SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da 

Câmara Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 05.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:F36B74B5 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 14/2023. 

 

PORTARIA Nº 14/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. José Iran da Silva Souza no CPF sob o nº 

530.556.324-00, portador da Carteira de Identidade RG nº Expedição 

– SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara 

Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:41060741 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 13/2023. 

 

PORTARIA Nº 13/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Eduardo Ferreira de Luna no CPF sob o nº 

043.204.994-09, portador da Carteira de Identidade RG nº Expedição 

– SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara 

Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:3E6AF62E 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 12/2023. 

 

PORTARIA Nº 12/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Antônio José dos Santos no CPF sob o nº 

036.800.284-58, portador da Carteira de Identidade RG nº Expedição 

– SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara 

Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:F9388DCE 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

PORTARIA Nº 11/2023. 

 

PORTARIA Nº 11/2023. 
  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, no 

uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 12, 

inciso III da Lei Orgânica, combinado com os artigos 2º e 26, incisos 

V, X e XXI da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), e tendo em 

vista a necessidade de preencher o cargo de ASSESSOR 

LEGISLATIVO para exercer suas as atividades inerentes ao cargo 

no quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara 

Municipal de Maragogi, 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Ademir dos Santos Bezerra no CPF sob o nº 

027.275.334-38, portador da Carteira de Identidade RG nº Expedição 

– SSP/AL, para o ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara 

Municipal de Maragogi/Al, com o símbolo CC - 04.  

  

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 

retroagindo seus efeitos orçamentários e financeiros a 1º de janeiro de 

2023. 

  

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, publique-se, 

registre-se e cumpra-se. 

  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de 

janeiro de 2023. 

  

ELISEO MARCOS DA SILVA IBAÑEZ 
Presidente 

  

A presente Portaria foi publicada e registrada na Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, em 02 de janeiro 

de 2023. 

  

JOZEMIR CAVALCANTE DA SILVA JÚNIOR 
1º Secretário 
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Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:5E5E1BAF 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 291/2023 

 

(De 24 de janeiro de 2023) 

  

NOMEAR AGENTE PÚBLICO EM CARGO DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA DO MUNICÍPIO DE 

MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022 e pela Lei Municipal nº 779/2022, 

de 30 de dezembro de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º NOMEAR a senhora LIDIA RAMOS BRASILEIRO DE 

CARVALHO, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 

***.370.***-84, para o Cargo em Provimento em Comissão de 

GERENTE DE DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÕES 

TÉCNICAS, Cargo em Comissão – CC5, subordinada à Secretaria 

Municipal de Planejamento, Gestão, Orçamento e Patrimônio. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com 

efeito retroativo a 06 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 24(vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 

2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito Municipal do Município  de Maragogi, Estado de Alagoas 

 

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:1CF7D077 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 

PORTARIA Nº 292/2023 

 

(de 24 de janeiro de 2023) 

  

NOMEAR AGENTE PÚBLICO EM CARGO DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA NA ESFERA DA 

ADMINISTRATIVA DIRETA DO MUNICÍPIO DE 

MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica 

Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990, artigo 43, inciso II, pela 

Constituição Federal de 1988, e regida pela nova Estrutura 

Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 

760/2022, de 20 de junho de 2022 e pela Lei Municipal nº 779/2022, 

de 30 de dezembro de 2022. 

  

RESOLVE 
  

Art.1º NOMEAR o senhor LUCAS ELIAS DA ROCHA NOE, 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº ***.428.***-96, para o 

Cargo de Provimento de Comissão de COORDENADOR DE 

ENSINO DE ESPORTE E LAZER, Cargo em Comissão – CC3, 

subordinada à Secretaria Municipal de Educação. 

  

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e cumpra-se. 

  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, 

Estado de Alagoas, aos 24(vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 

2023. 

  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito Municipal do Município  de Maragogi, Estado de Alagoas 

  

Publicado por: 
Djalma Juvêncio Lucas Neto 

Código Identificador:2A06B174 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

RATIFICAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Maravilha/AL, RATIFICA o Termo de 

Dispensa nº 005/2023, nos termos do art. 24, Inciso I e II, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, que tem como objeto contratação de empresa 

especializada para a formulação do web site do Portal da 

Transparência, implantação e treinamento, para atender as demandas 

da Câmara Municipal de Maravilha/AL conforme segue abaixo, tendo 

como contratado: C F RODRIGUES SISTEMAS, CNPJ: 

32.831.441/0001-21, localizada na Rua Delmiro Gouveia, 78, Alto do 

Cruzeiro, Arapiraca/AL, por apresentar o menor preço perfazendo o 

valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), em face da 

DISPENSA de Processo Licitatório.  

  

Maravilha/AL, 19 de Janeiro de 2023.  

  

MURCIO RODRIGUES LEMOS LIMEIRA  
Presidente da Câmara Municipal  

Publicado por: 
Elson Ricardo Ramos Melo 

Código Identificador:331B20AF 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

EXTRATO CONTRATO 

 

ESPÉCIE: Contrato nº 05/2023, oriundo da Dispensa nº 05/2023 

PARTES - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARAVILHA / AL. CONTRATADA: C F RODRIGUES 

SISTEMAS, inscrita no CNPJ de nº: 32.831.441/0001-21. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para a formulação do web site 

do Portal da Transparência, implantação e treinamento, para atender 

as demandas da Câmara Municipal de Maravilha. VALOR: R$ 

16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) 

meses.  

  

MURCIO RODRIGUES LEMOS LIMEIRA 
Presidente  

Publicado por: 
Elson Ricardo Ramos Melo 

Código Identificador:A37A4DA7 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAVILHA 

EXTRATO CONTRATO 

 

ESPÉCIE: Contrato nº 006/2023, oriundo da Dispensa nº 006/2023. 

PARTES - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARAVILHA / AL. CONTRATADA: ALVES SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS, INSCRITA NO CNPJ: 45.919.088/0001-88. 
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CONTRATADOS EDUCAÇÃO   MÔNICA SANTOS DE OLIVEIRA (FALECIDA) 2005 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   NADJA MARIA ENGRÁCIO PEREIRA 2006 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   NÚBIA MARIA DE VASCONCELOS SANTOS 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   OSANA VIRGÍNIA DOS SANTOS LIMA 2006 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   PAULO CÉSAR FERREIRA 1998/1999 2 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   REJANE ENGRÁCIO SILVESTRE 2006 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   RÊNIA BORGES SILVA FERREIRA 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   RONALDO SANTOS 1988/2006 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSÂNGELA MARTER RODRIGUES 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSENILDA VITAL DIAS 1998/2000/2001/2006 4 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSIANE DE LIMA 1998 A 2003 6 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSILDA ANCHIETA ALVES 2005/2006 2 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSILDA DE SOUZA SILVA 1998 A 2000/2005/2006 5 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   ROSIRENE RAMOS DA SILVA 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   SILVÂNIA QUIRINO DOS SANTOS 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   SILVÂNIA VIEIRA SANTOS PEREIRA 2004 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   SIMONE QUIRINO SANTOS 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   SUELY DE VASCONCELOS SANTOS 1988/2005 2 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   VALDEMAR FERREIRA FILHO 1998 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   VALDICE DA SILVA BARROS 2005/2006 2 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   VÂNIA MARIA SANTOS 2006 1 

CONTRATADOS EDUCAÇÃO   VIVIANE OLIVEIRA SANTOS 2005/2006 2 

  

Art. 2º - Os demais procedimentos para execução e pagamento dos precatórios do FUNDEF, ficarão a cargo do setor de pessoal e Secretaria de 

Finanças do Município de Igreja Nova, conforme deliberação da CEAP – Comissão Especial para Acompanhamento dos Precatórios da Educação. 

  

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. 

  

Igreja Nova/AL, em 22 de dezembro de 2022. 

  

VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA 
Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Irã Cesar de Araújo Barbosa 

Código Identificador:6F55C759 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI 

LEI Nº 781, DE 16 DE JANEIRO DE 2023. 

 

LEI Nº 781, DE 16 DE JANEIRO DE 2023. 

(Projeto de Lei nº001/2023, da Mesa da Câmara) 
  

Dispõe sobre a reforma da Estrutura Organizacional no âmbito da Câmara Municipal de Maragogi, criando órgãos, 

departamentos, cargos e fixando remunerações de servidores efetivos e comissionados e dá outras providências. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz 

saber que a Câmara Municipal em sessão de 05 de janeiro de 2023, decretou e eu promulgo a seguinte Lei: 

  

TÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

  

Art. 1º Fica reformada a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Maragogi, definindo suas atribuições e, além disso, dispõe sobre o regime 

jurídico dos seus integrantes e suas respectivas remunerações, para cumprir suas finalidades Administrativas, passa a funcionar a partir da 

promulgação da presente lei com a seguinte estrutura Administrativa e Organizacional delineada conforme os Órgãos e as Unidades Gestoras a 

seguir especificadas, as quais ficam criadas em caráter permanente, da seguinte forma: 

  

1. ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO: 

1.1 – Plenário. 

2. ÓRGÃO TÉCNICO: 

2.1 – Comissões. 

3. ÓRGÃOS DE DIREÇÃO: 

3.1 – Presidência; 

3.2 – Mesa Diretora. 

4. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL: 

4.1 – DIRETORIA GERAL; 

4.1.1 – Diretoria de Gestão Administrativa; 

4.1.1.1 – Departamento de Recursos Humanos; 

4.1.1.2 – Departamento de Contratos e Licitações; 

4.1.2 – Diretoria Financeira; 

4.1.2.1 – Departamento de Orçamento; 

4.1.2.2 – Departamento de Contabilidade; 

4.1.2.3 – Departamento de Tesouraria; 

4.1.3 – Gabinetes dos Vereadores. 
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5. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO: 

5.1 – Procuradoria Geral; 

5.2 – Chefia de Gabinete; 

5.3 – Assessoria de Imprensa. 

6. ÓRGÃOS DE CONTROLE: 

6.1 – Controladoria Interna; 

6.2 – Ouvidoria Legislativa. 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

  

Art. 2º O(A) Presidente é o(a) representante legal da Câmara Municipal de Maragogi nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções 

administrativas e diretivas de todas as atividades internas, sobretudo fazendo cumprir o Regimento Interno. 

  

Art. 3º São titulares dos órgãos da estrutura administrativa da Câmara Municipal os ocupantes dos respectivos cargos, funções, nomeados ou 

designados pelo(a) Presidente para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou de função de confiança, com as atribuições, 

deveres e responsabilidades correspondentes, e com os direitos à remuneração ou retribuição estabelecidos legalmente. 

  

Parágrafo único. Ao titular de cada órgão corresponde à qualificação legal do cargo ou função respectiva, para os fins de tratamento verbal ou 

escrito, na forma do regulamento. 

  

Art. 4º Compete privativamente ao Presidente da Câmara, prover a nomeação dos cargos e as funções de confiança do âmbito do Poder Legislativo. 

  

TITULO II 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

  

CAPITULO I 

DO ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO 

  

SEÇÃO ÚNICA 

PLENÁRIO 

  

Art. 5º O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituída pela reunião dos Vereadores em exercício, em local, forma e 

número legal para deliberar de acordo com o Regimento desta Casa de Leis. 

  

§ 1° Ao Plenário competem atribuições constantes no Regimento Interno da Câmara Municipal de Maragogi. 

§ 2° Fica criado o cargo de Chefe de Plenário vinculado ao Plenário, com o quantitativo de uma (01) vaga e será provido em caráter efetivo mediante 

concurso público de provas e títulos e exigir-se-á a formação escolar completa no ensino médio. 

  

§ 3° Fica criado o cargo de Redator de Atas vinculado ao Plenário, com o quantitativo de uma (01) vaga e será provido em caráter efetivo mediante 

concurso público de provas e títulos e exigir-se-á a formação escolar completa no ensino médio. 

  

§ 4° Fica criado o cargo de Assistente de Plenário vinculado ao Plenário, com o quantitativo de duas (02) vagas e será provido em comissão de 

caráter temporário mediante nomeação do Presidente da Câmara e exigir-se-á a formação escolar completa no ensino médio. 

  

§ 5° A nomenclatura do cargo de Diretor(a) da Sessão Administrativa passa a vigorar com a nomenclatura de Chefe de Plenário. 

  

CAPITULO II 

DO ÓRGÃO TÉCNICO 

  

SEÇÃO ÚNICA 

DAS COMISSÕES 

  

Art. 6º As Comissões são Órgãos Técnicos, constituídos pelos membros da Câmara, destinados em caráter permanente ou transitório, a proceder a 

estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações e representar o Legislativo e possui os seguintes cargos e quantitativos em sua 

organização: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Coordenador de Comissões; 

b) 02 (dois) Assistentes de Comissões; 

c) 14 (quatorze) Assessores Parlamentar 

  

§ 1º Competem as Comissões as atribuições constantes no Regimento desta Câmara Legislativa. 

  

§ 2° Os cargos de Coordenador, Assistente de Comissões e Assessor Parlamentar ligados ao órgão técnico das Comissões serão nomeados em 

comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o ensino médio. 

  

CAPITULO III 

DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO 

  

SEÇÃO I 

DA PRESIDÊNCIA 
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Art. 7º O(A) Presidente da Mesa Diretora é o(a) representante legal da Câmara Municipal nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções 

administrativas e diretivas de todas as atividades internas, e também o exercício das atribuições e competências previstas no Regimento Interno. 

  

Parágrafo único. Na qualidade de representante legal do Poder Legislativo Municipal, o(a) Presidente da Câmara adotará medidas cabíveis para que 

os órgãos sob seu comando atuem efetivamente de forma integrada, eficiente e racional, na realização das incumbências indispensáveis ao 

cumprimento do seu objetivo permanente. 

  

SEÇÃO II 

DA MESA DIRETORA 

  

Art. 8º A Mesa Diretora compõe-se do Presidente, do Vice-Presidente, do 1º Secretário e do 2º Secretário, a ela competindo às funções diretivas, 

executivas e disciplinares de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara e mais as atribuições constantes no Regimento Interno da 

Casa de Leis de Maragogi. 

  

CAPITULO IV 

DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 

  

SEÇÃO I 

DA CRIAÇÃO DA DIRETORIA GERAL 

  

Art. 9º Fica criada no âmbito da Câmara Municipal de Maragogi a Diretoria Geral como órgão de primeiro nível hierárquico da estrutura 

administrativa e financeira do Poder Legislativo, exercido pelo cargo de Diretor Geral, o qual compete planejar, coordenar, orientar, dirigir e 

controlar todas as atividades administrativas da câmara, de acordo com os atos da Mesa e da Presidência, subordinando-se à Presidência da Casa, 

competindo-lhe às atividades de elaboração de processos de pagamento, recebimento, controle e movimentação de recursos financeiros colocados à 

disposição do Legislativo, compete ainda à supervisão, coordenação e execução das atividades de elaboração legislativa, preparação e redação final 

das proposições aprovadas pelo Plenário, bem como do expediente externo, publicação e arquivo dos Atos Oficiais da Câmara. 

  

§ 1º Integram a estrutura básica da Diretoria Geral os seguintes órgãos e cargos com quantitativos: 

  

I – órgãos: 

a) Diretoria de Gestão Administrativa; 

b) Diretoria Financeira. 

  

II – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Diretor Geral; 

b) 02 (duas) Recepcionistas; 

c) 01 (um) Serviços Gerais. 

  

§ 2° O cargo de Diretor de Geral será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel em curso 

superior. 

  

§ 3° O cargo de Recepcionista ligado à Diretoria Geral será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á a 

formação completa do ensino médio. 

  

§ 4° O cargo de Serviços Gerais será ligado à Diretoria Geral será provido em caráter temporário, nomeado em comissão pelo(a) Presidente da 

Câmara Municipal e exigir-se-á a formação completa do ensino fundamental. 

  

SUBSEÇÃO I 

DA DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

  

Art. 10. A Diretoria de Gestão Administrativa é órgão integrante do Poder Legislativo Municipal, subordinando-se à Diretoria Geral. 

  

Art. 11. São atribuições da Diretoria de Gestão Administrativa, como órgão responsável pelas atividades administrativas da Câmara Municipal, 

dentre outras, as atividades de coordenação e controle dos processos administrativos, procedimentos licitatórios, contratação de serviço e aquisição 

de material, e ainda: 

  

I – expedir as normas necessárias ao bom funcionamento dos serviços administrativos da Câmara, de acordo com instruções da Mesa Diretora e da 

Presidência; 

II – supervisionar, coordenar e fiscalizar o funcionamento de todos os setores e serviços administrativos da Câmara; 

III – assessorar a Mesa Diretora e a Presidência, fornecendo todas as informações e meios para execução das funções administrativas no âmbito da 

Câmara; 

IV – supervisionar as tarefas de apoio administrativo dos setores de recursos humanos e Contratos e Licitações da Câmara Municipal de Maragogi. 

  

Art. 12. Integra a estrutura básica do Departamento de Gestão Administrativa os seguintes departamentos e quantitativos de cargos: 

  

I – departamentos: 

a) Departamento de Recursos Humanos; 

b) Departamento de Contratos e Licitações. 

  

II – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Diretor de Gestão Administrativa; 

b) 01 (um) Chefe de Pessoal; 

c) 01 (um) Assistente de Recursos Humanos; 

d) 01 (um) Escriturário; 
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e) 01 (um) Auxiliar Administrativo; 

f) 01 (um) Pregoeiro(a); 

g) 01 (um) Assessor(a) de Pregoeiro. 

  

§ 1° O cargo de Diretor de Gestão Administrativa será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de 

bacharel em Administração de Empresas e o registro regular no CRA - Conselho Regional de Administração. 

  

§ 2° O Chefe de Pessoal cargo ligado ao Departamento de Recursos Humanos será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e 

títulos e exigir-se-á a formação técnica contábil e a inscrição regular no CRC-AL – Conselho Regional de Contabilidade. 

  

§ 3° O Assistente de Recursos Humanos cargo ligado ao Departamento de Recursos Humanos será provido em caráter temporário, nomeado em 

comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á a formação completa do ensino médio. 

  

§ 4° O Escriturário cargo vinculado ao Departamento de Recursos Humanos será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e 

títulos e exigir-se-á o ensino médio. 

  

§ 5° O Auxiliar Administrativo cargo ligado ao Departamento de Contratos e Licitações será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara 

Municipal e exigir-se-á o ensino médio. 

  

§ 6° O Pregoeiro cargo vinculado ao Departamento de Contratos e Licitações será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e 

títulos e exigir-se-á o ensino médio com a formação técnica de pregoeiro. 

  

§ 7° O cargo de Assessor de Pregoeiro será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel em 

direito com a formação técnica de pregoeiro. 

  

SUBSEÇÃO II 

DA DIRETORIA FINANCEIRA 

  

Art. 13. Fica criada e organizada a Diretoria Financeira da Câmara Municipal de Maragogi, definindo suas atribuições e, além disso, seus cargos e 

respectivas remunerações de acordo com o Anexo I desta lei. 

  

Art. 14. A Diretoria Financeira é órgão integrante do Poder Legislativo Municipal, subordinando-se à Diretoria Geral, competindo-lhe às atividades 

de elaboração de processos de pagamento, recebimento, controle e movimentação de recursos financeiros colocados à disposição do Legislativo, 

além das seguintes atribuições: 

  

I – orientar e fiscalizar a execução das atividades dos Departamentos que lhes são subordinados, cumprindo e fazendo cumprir as ordens da 

Presidência da Câmara Municipal de Maragogi; 

II – coordenar e orientar a elaboração dos estudos, visando a formulação e o aprimoramento da administração financeira, de acordo com a legislação 

em vigor; 

III – coordenar e supervisionar a elaboração da prestação de contas da Câmara Municipal de Maragogi e o seu envio ao Tribunal de Contas do 

Estado de Alagoas e ao Poder Executivo; 

IV – coordenar, orientar, supervisionar e executar o gerenciamento das receitas oriundas do Duodécimo Orçamentário, bem como todas as 

consignações firmadas no âmbito do Poder Legislativo; 

V – proceder a execução das fases da Despesa orçamentária, tendo sob sua subordinação os Departamentos de Orçamento, Contabilidade e 

Tesouraria; 

VI – planejar anualmente suas atividades, emitindo relatório periódico de atividades desenvolvidas pela Diretoria Financeira e o enviando à 

Presidência da Casa. 

  

Art. 15. Integra a estrutura básica da Diretoria Financeira os seguintes departamentos e quantitativos de cargos: 

  

I – departamentos: 

Departamento de Orçamento; 

Departamento de Contabilidade; 

c) Departamento de Tesouraria. 

  

II – cargos e quantitativos: 

01 (um) Diretor(a) Financeiro; 

01 (um) Assistente Financeiro; 

01 (um) Coordenador(a) Contábil; 

01 (um) Assessor(a) de Contabilidade; 

01 (um) Auxiliar Financeiro; 

01 (um) Tesoureiro(a); 

g) 02 (dois) Assessores Administrativos. 

  

§ 1° O cargo de Diretor(a) Financeiro será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel em 

curso superior na área afim do setor financeiro. 

  

§ 2° O cargo de Assistente Financeiro será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á a formação completa do 

ensino médio. 

  

§ 3° O cargo de Coordenador(a) Contábil será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel 

em Ciências Contábeis e a inscrição regular no CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 
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§ 4° O cargo de Assessor de Contabilidade será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á diploma de 

bacharel em Ciências Contábeis e a inscrição regular no CRC – Conselho Regional de Contabilidade. 

  

§ 5° O Auxiliar Financeiro será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á a formação escolar completa no ensino 

médio. 

  

§ 6° O cargo de Tesoureiro será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á diploma nas áreas de 

contabilidade, economia ou afins às finanças públicas. 

  

§ 7° O cargo de Assessor Administrativo será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á a formação 

escolar completa no ensino médio. 

  

§ 8° O cargo de Escriturário(a) Digitador(a) passa a vigorar com a nomenclatura de Escriturário. 

  

§ 9° O departamento de Orçamento órgão que integra a Diretoria Financeira será coordenado por um Coordenador Contábil competindo-lhe as 

seguintes atribuições: 

  

I – requerer as receitas diretamente arrecadadas pelo Poder Executivo para inclusão na Proposta Orçamentária da Câmara para o exercício seguinte; 

II – elaborar a Proposta Orçamentária do Poder Legislativo conforme preconiza o Regimento Interno da Casa de Leis; 

III – acompanhar a execução orçamentária para a solicitação dos créditos adicionais, quando for necessário; 

IV – informar a dotação e a disponibilidade orçamentária em todos os processos de compras ou contratações de serviços. 

  

§ 10. O departamento de Contabilidade órgão que integra a Diretoria Financeira será coordenado por um Coordenador Contábil competindo-lhe as 

seguintes atribuições: 

  

I – emitir e registrar as notas de empenho para a execução orçamentária; 

II – realizar os registros contábeis do recebimento do Duodécimo Orçamentário; 

III – efetuar a emissão das ordens de pagamento, conforme as determinações da Diretoria Financeira; 

IV – executar a análise e classificação contábil dos documentos nas ordens de pagamento; 

V – realizar as conciliações bancárias e os registros contábeis dos inventários do almoxarifado e patrimônio. 

§ 11. O departamento de Tesouraria órgão que integra a Diretoria Financeira será coordenado por um Coordenador Contábil competindo-lhe as 

seguintes atribuições: 

  

I – coordenar a liquidação, execução e o arquivamento dos processos de pagamentos da Câmara Municipal de Maragogi; 

II – coordenar o controle das entradas e saídas dos recursos financeiros; 

III – coordenar o controle da apresentação e guarda dos comprovantes e prestações de contas das verbas indenizatórias dos vereadores; 

IV – coordenar o controle da apresentação e guarda dos comprovantes e prestações de contas das diárias concedidas. 

  

§ 12. O Tesoureiro executará as funções atribuídas ao departamento de Tesouraria. 

  

CAPITULO V 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

  

SEÇÃO I 

DA PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA 

  

Art. 16. Fica criada na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Maragogi a Procuradoria Geral como órgão de representação judicial da 

Câmara Municipal, com funções de consultoria jurídica, vinculada à Mesa Diretora, subordinada à Presidência da Câmara. 

  

Art. 17. A Procuradoria da Câmara Municipal de Maragogi é constituída dos seguintes departamentos e quantitativos de cargos: 

  

I – departamentos: 

a) departamento Jurídico-Administrativo; 

b) departamento Judicial e Processo Legislativo. 

  

II – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Procurador-Geral Legislativo; 

b) 01 (um) Procurador-Adjunto Legislativo; 

02 (dois) Procuradores Legislativos; 

d) 02 (dois) Analistas Legislativos. 

  

§ 1° O Procurador-Geral Legislativo será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel em 

direito e a inscrição regular na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. 

  

§ 2° O Procurador-Adjunto Legislativo será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de bacharel em 

direito e a inscrição regular na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. 

  

§ 3° O cargo de Procurador Legislativo será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á o diploma de 

bacharel em direito e a inscrição regular na AOB - Ordem dos Advogados do Brasil. 

  

§ 4° O cargo de Analista Legislativo será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á o diploma de 

bacharel em direito. 
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Art. 18. A Procuradoria da Câmara Municipal é órgão integrante do Poder Legislativo Municipal, subordinando-se a Presidência da Casa, 

competindo-lhe: 

  

I – exercer a representação judicial e extrajudicial na defesa dos interesses e prerrogativas da Câmara Municipal de Maragogi, na defesa dos seus 

membros no tocante aos atos praticados no exercício de suas atividades; 

II – elaborar e revisar minutas de contratos, ajustes e convênios, bem como exercer as funções de assessoria técnico-jurídica do Poder Legislativo; 

III – elaborar parecer jurídico sobre abertura de licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

IV – emitir pareceres e manifestações jurídicas em processos administrativos, em consulta formulada pelo Presidente da Câmara, pelos Presidentes 

das Comissões Permanentes e Temporárias ou à Mesa Diretora; 

V – promover, com o auxílio da estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, juntamente com representante da Ordem dos Advogados 

do Brasil seccional Alagoas, o concurso público para os cargos de Procurador Legislativo e Analista Legislativo; 

VI – elaborar proposições ou assessorar juridicamente os Vereadores na elaboração legislativa, de acordo com o Regimento Interno; 

VII – planejar anualmente suas atividades, emitindo relatório periódico de atividades desenvolvidas pela Procuradoria. 

  

Art. 19. A Procuradoria da Câmara Municipal desenvolverá suas atividades por intermédio dos 02 (dois) departamentos em que se subdivide aos 

quais compete: 

  

I – departamento Jurídico-Administrativo, orientado por um Procurador Legislativo com as seguintes funções: 

a) presidir e processar procedimentos disciplinares e sindicâncias; 

b) emitir pareceres e manifestações jurídicas em processos administrativos; 

c) manifestar-se em processos instaurados no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sobre sua área de atuação; 

d) prestar assessoria em matéria relacionada aos serviços administrativos à Presidência, à Mesa Diretora e aos Vereadores da Câmara Municipal de 

Maragogi; 

e) elaborar e revisar minutas de contratos, ajustes e convênios, bem como se manifestar sobre prorrogações, aditamentos, rescisões, aplicação de 

penalidade e demais incidentes relativos à execução de contrato firmado pela Edilidade; 

f) elaborar pareceres sobre licitações, bem como dispensa e inexigibilidade; 

g) planejar anualmente suas atividades e emitir relatório anual de atividades desenvolvidas. 

  

II – departamento judicial e processo legislativo, orientado por um Procurador Legislativo com as seguintes funções: 

a) atuar judicial e administrativamente na defesa dos interesses e prerrogativas da Câmara Municipal de Maragogi, do Presidente e na defesa judicial 

dos Senhores Vereadores, no tocante aos atos praticados no exercício de suas prerrogativas parlamentares, desde que expressamente solicitada por 

estes últimos e autorizado pela Mesa Diretora; 

b) planejar anualmente suas atividades e emitir relatório de atividades desenvolvidas; 

c) apresentar análise jurídica sobre aspectos de constitucionalidade e legalidade das proposições submetidas à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final; 

d) prestar assessoria e elaborar pareceres jurídicos à Presidência e à Mesa Diretora sobre questões regimentais suscitadas dentro ou fora das sessões 

plenárias, desde que expressamente solicitada; 

e) prestar assessoria em matéria relacionada ao processo legislativo à Presidência, à Mesa Diretora e aos Vereadores da Câmara Municipal de 

Maragogi; 

f) auxiliar juridicamente os Vereadores na elaboração de proposições legislativa. 

  

SUBSEÇÃO I 

DO PROCURADOR-GERAL LEGISLATIVO 

  

Art. 20. O cargo de Procurador-Geral Legislativo da Câmara Municipal será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil e nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, e exigir-se-á o diploma de bacharel em direito e a inscrição 

regular na OAB-Ordem dos Advogados do Brasil com prerrogativas e vencimentos equivalentes conforme Anexo I desta lei. 

  

Art. 21 - São atribuições do Procurador-Geral Legislativo: 

  

I – dirigir a Procuradoria Jurídica da Casa Legislativa de Maragogi, superintender e coordenar suas atividades jurídicas e orientar-lhe a atuação; 

II – receber citações, intimações e demais atos de comunicação oriundos de ações judiciais em que figure como parte a Câmara Municipal de 

Maragogi ou seu Presidente por ato praticado no exercício de suas atribuições funcionais, podendo substabelecer tais atribuições; 

III – propor à Presidência da Câmara Municipal a anulação de atos administrativos da administração pública legislativa; 

IV – propor à Presidência da Câmara Municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 

V – submeter à apreciação da Mesa Diretora proposta de edição de decisão normativa; 

VI – designar Procuradores para exercer funções de assessoramento ou consultoria jurídica às Comissões Permanentes e Temporárias na forma do 

Regimento Interno; 

VII – presidir a Comissão encarregada da organização de concurso público quando incluídos os cargos de Procurador Legislativo e/ou Analista 

Legislativo; 

VIII – manifestar-se acerca de assunto de relevante interesse para a carreira, inclusive realização de concurso público; 

IX – opinar quando da eventual proposta de contratação de serviços de jurista ou escritório jurídico estranho à carreira, para emitir parecer ou prestar 

outros serviços jurídicos específicos; 

X – baixar normas, instruções e ordens de serviço, visando organização e execução dos serviços a cargo da Procuradoria da Câmara Municipal; 

XI – assinar acordos, convênios, contratos e outros termos, mediante autorização expressa do(a) Chefe do Poder Legislativo, promovendo a sua 

execução; 

XII – delegar competências ao Procurador Legislativo, ao Analista Legislativo e aos demais servidores da Procuradoria da Câmara Municipal de 

Maragogi, observados os limites da lei; 

XIII – exercer outras atribuições correlatas às suas funções que lhe forem delegadas pelo(a) Chefe do Poder Legislativo e as previstas em lei. 

  

SUBSEÇÃO II 

DO PROCURADOR-ADJUNTO LEGISLATIVO 
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Art. 22. O cargo de Procurador-Adjunto Legislativo da Câmara Municipal será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil e nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, e exigir-se-á o diploma de bacharel em direito e a inscrição 

regular na OAB - Ordem dos Advogados do Brasil com prerrogativas e vencimentos equivalentes conforme Anexo I desta lei. 

  

Art. 23. São atribuições do Procurador-Adjunto Legislativo as mesmas estabelecidas para o Procurador-Geral Legislativo e em substituição a esse, 

no exercício de suas funções, com prerrogativas e vencimentos equivalentes ao cargo de Procurador-Geral. 

  

SUBSEÇÃO III 

DOS PROCURADORES LEGISLATIVOS 

  

Art. 24. O cargo de Procurador Legislativo será provido em caráter efetivo, após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, 

obedecendo-se, nos atos de nomeação, à ordem classificatória, e exigir-se-á o diploma de bacharel em direito e a inscrição regular na OAB-Ordem 

dos Advogados do Brasil com prerrogativas e vencimentos equivalentes conforme Anexo I desta lei. 

  

Art. 25. Os Procuradores Legislativos da Câmara Municipal de Maragogi tomarão posse perante o Presidente do Poder Legislativo e o Procurador-

Geral Legislativo, mediante compromisso formal de estrita observância das leis, respeito às instituições democráticas e cumprimento dos deveres 

inerentes ao cargo. 

  

Art. 26. São atribuições dos Procuradores Legislativos: 

  

I – representar a Câmara Municipal de Maragogi em qualquer juízo ou instância de caráter civil, fiscal, trabalhista, falimentar ou especial, nas ações 

em que for parte, autor, réu, assistente ou oponente; 

II – propor à Presidência do Poder Legislativo o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 

III – elaborar as informações em ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, que lhe caiba prestar, na forma da 

Constituição da República e da legislação específica; 

IV – propor à Presidência do Poder Legislativo a anulação de atos administrativos da Administração Pública Legislativa Municipal, quando eivados 

de vícios que os tornem ilegais; 

V – receber citações, intimações e notificações nas ações em que a Câmara Municipal seja parte; 

VI – avocar a defesa de interesse da Casa Legislativa Municipal de Maragogi em qualquer ação ou processo; 

VII – desistir, transigir, firmar compromisso e confessar, nas ações de interesse da Câmara Municipal, bem como autorizar a não interposição e 

desistência de recursos a elas inerentes, nos casos em que: 

a) o valor do benefício não justifique a lide ou, quando do exame da prova ou da situação jurídica, se evidenciar improbabilidade de resultado 

favorável; 

b) a dispensa da interposição de recursos judiciais ou a desistência de interpostos, especialmente quando contra indicada, em face da jurisprudência 

predominante; 

c) reconhecer a prescrição e/ou decadência, dentre outras causas de extinção de crédito da Fazenda Pública Municipal, após a emissão de parecer 

devidamente fundamentado da Procuradoria da Câmara Municipal de Maragogi; 

  

VIII – prestar informações em Mandado de Segurança impetrado contra atos do(a) Chefe do Poder Legislativo; 

IX – propor, a quem de direito, declaração de nulidade ou anulação de quaisquer atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais no 

âmbito da Câmara Municipal de Maragogi; 

X – prestar assessoria jurídica à Presidência, à Mesa Diretora e aos Vereadores, dentro do exercício de suas prerrogativas e atribuições, em caso de 

necessidade; 

XI – efetuar a defesa dos agentes políticos do legislativo quando questionados atos administrativos praticados no exercício da respectiva função, em 

consonância com ato normativo ou autorização expressa do Chefe do Poder Legislativo Municipal; 

XII – proceder à revisão jurídica de Projetos de Lei, autógrafos, Resoluções e Decretos Legislativos regulamentares da Administração da Câmara 

Municipal; 

XIII – promover a uniformização da legislação e da jurisprudência administrativa no âmbito de sua competência; 

XIV – exercer a direção superior dos departamentos judiciais da Procuradoria da Câmara Municipal de Maragogi, responsabilizando-se pela gestão 

administrativa do órgão e pela utilização dos recursos a ela alocados; 

XV – implementar a execução dos serviços e atividades a cargo da Procuradoria Geral da Câmara Municipal, com vistas à consecução das 

finalidades previstas nesta lei e em outros dispositivos legais e regulamentares pertinentes; 

XVI – rever em grau de recurso e de acordo com a legislação vigente atos seus e dos procuradores e analistas de departamentos da Procuradoria da 

Câmara Municipal. 

  

SUBSEÇÃO IV 

DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS 

  

Art. 27. O cargo de Analista Legislativo será provido em caráter efetivo, após prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, 

obedecendo-se, nos atos de nomeação, à ordem classificatória, e exigir-se-á o diploma de bacharel em direito com vencimentos equivalentes 

conforme Anexos I e II desta lei. 

  

Art. 28. Os Analistas Legislativos da Câmara Municipal de Maragogi tomarão posse perante o(a) Presidente do Poder Legislativo e o Procurador-

Geral Legislativo, mediante compromisso formal de estrita observância das leis, respeito às instituições democráticas e cumprimento dos deveres 

inerentes ao cargo. 

  

Art. 29. São atribuições dos Analistas Legislativos: 

  

I - realizar atividades de nível superior e especializado, de consultoria e assessoramento técnico à Mesa, às Comissões e aos Vereadores no 

desempenho de suas competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de atuação; 

II - elaborar notas Técnicas opinativas sobre proposições a requerimento de Comissão, de Presidente de Comissão ou de Relator; 

III - elaborar minutas de proposições legislativas, de pareceres sobre proposições, de pareceres avulsos e de pronunciamentos e de relatórios 

técnicos; 

IV - realizar pesquisas e estudos nas áreas jurídica, financeira, econômica, orçamentária e demais temas de interesse para a atividade legiferante; 
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V - prestar assessoramento às atividades parlamentares de fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer subsídios aos 

processos de acompanhamento e avaliação de políticas públicas, conforme sua área de atuação; 

VI - ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre assunto relacionado à sua área de atuação; 

VII - elaborar e divulgar estudos técnicos opinativos sobre elaboração, execução, acompanhamento e fiscalização de planos e orçamentos públicos, 

sobre matérias de interesse institucional; 

VIII - realizar outras atividades compatíveis com a especialidade do cargo. 

  

SUBSEÇÃO V 

DAS PRERROGATIVAS E DEVERES DOS PROCURADORES 

  

Art. 30. Aos Procuradores da Câmara Municipal de Maragogi aplicam-se as vedações e as incompatibilidades previstas na Lei 8.906, de 04 de julho 

de 1.994 (Estatuto da Advocacia). 

  

Art. 31. São prerrogativas dos Procuradores Legislativos: 

  

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 Município e requisitar documentos e informações 

úteis ao exercício da atividade funcional. 

  

Art. 32 - São deveres dos Procuradores e Analistas Legislativos: 

  

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 Legislativo; 

VI – guardar sigilo profissional; 

VII – representar ao Procurador-Geral Legislativo sobre irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atribuições; 

VIII – frequentar seminários, cursos de treinamentos e de aperfeiçoamento profissional. 

  

SEÇÃO II 

DA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

  

Art. 33. A Chefia de Gabinete é o órgão encarregado de assistir direta e indiretamente a Presidência da Câmara, cabendo-lhe realizar o 

assessoramento pessoal, organizar a agenda de compromissos, coordenar e executar as atividades de cerimonial, relações políticas e promover a 

ligação com as instituições, autoridades e a comunidade em geral é constituída dos seguintes quantitativos de cargos: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Chefe de Gabinete da Presidência; 

b) 01 (um) Recepcionista; 

c) 01 (um) Auxiliar de Gabinete. 

  

§ 1° O cargo de Chefe de Gabinete da Presidência será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma em 

curso superior. 

  

§ 2° O cargo de Recepcionista será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á a formação completa do 

ensino médio. 

  

§ 3° O cargo de Auxiliar de Gabinete da Presidência será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á a formação 

completa do ensino médio. 

  

SUBSEÇÃO I 

DA ASSESSORIA DE GABINETE DE VEREADOR 

  

Art. 34. A Assessoria de Gabinete de Vereador, como integrantes da estrutura sistematizada da Câmara Municipal, constituem órgãos especiais de 

apoio logístico e de assessoramento aos Vereadores, estruturados como subunidades orçamentárias, destinados a prover os meios adequados ao 

exercício do mandato parlamentar, tendo como características de funcionamento: 

  

I - instalação em quantidade correspondente ao número de Vereadores em cada legislatura; 

  

II – estruturação como unidades de apoio ao desempenho do mandato do Vereador, detentor de autonomia administrativa e funcional, nos limites 

fixados em regulamento. 

  

Parágrafo único. A Assessoria de Gabinete de Vereador será constituída dos seguintes quantitativos de cargos: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 22 (vinte e dois) Assessores Legislativos. 

  

SEÇÃO III 

DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 
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Art. 35. A Assessoria de Imprensa e Comunicação é o órgão integrante da Câmara Municipal de Maragogi e encarregado pela intermediação entre o 

Poder Legislativo Municipal e a Imprensa local, regional, estadual e federal; a produção de material jornalístico e a contratação de veículos de 

comunicação para prestação de serviços que divulguem os trabalhos realizados por esta Instituição e seus representantes. 

  

Art. 36. A Assessoria de Imprensa e Comunicação será responsável por cobrir as atividades da Casa nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias, 

Especiais e Solenes; Audiências Públicas; Seminários; reuniões e demais iniciativas das Comissões Permanentes, e divulgar estas ações por meio de 

Boletins Informativos, bem como gerenciar o site oficial do Poder Legislativo e promover a relação entre a Câmara e o cidadão por meio das redes 

sociais na Internet implementando a transparência pública. 

  

Art. 37. A Assessoria de Imprensa e Comunicação da Câmara Municipal de Maragogi é constituída dos seguintes quantitativos de cargos: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Diretor de Imprensa Legislativo; 

b) 01 (um) Jornalista Legislativo; 

c) 02 (dois) Assessores de Jornalismo Legislativo; 

d) 02 (dois) Assistentes de Imprensa Legislativo. 

  

§ 1° O cargo de Diretor de Imprensa Legislativo será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma de 

bacharel nos cursos de comunicação e a inscrição regular no Conselho de Classe competente. 

  

§ 2° O cargo de Jornalista Legislativo será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á o diploma de 

bacharel em jornalismo e a inscrição regular no Conselho de Classe competente. 

  

§ 3° O cargo de Assessor de Jornalismo Legislativo será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á o 

diploma de superior em comunicação social e a inscrição regular no Conselho de Classe competente. 

  

§ 4° O cargo de Assistente de Imprensa Legislativo será provido em caráter temporário, nomeado pelo(a) Presidente da Câmara e exigir-se-á a 

formação completa do ensino médio. 

  

CAPITULO VI 

DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

  

SEÇÃO I 

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

  

Art. 38. Fica instituído o Sistema de Controle Interno na Câmara Municipal de Maragogi, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da 

Constituição Federal, artigo 93 da Constituição do Estado de Alagoas, artigos 54 e 59 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e o 

artigo 35 da Lei Orgânica do Município. 

  

Art. 39. O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas 

adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento de programas, objetivos, 

metas e orçamentos e das políticas administrativas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. 

  

Parágrafo único. O Controle Interno abrangerá a fiscalização de todos os órgãos do Poder Legislativo, bem como a Administração Direta e Indireta 

municipal de suas Autarquias e Fundações, integrado com o Controle Interno do Poder Executivo. 

  

Art. 40. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito da Câmara Municipal de Maragogi 

que verifica a pertinência e a eficiência de todos os controles setoriais. 

  

Art. 41. O Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi é constituído dos seguintes quantitativos de cargos com os vencimentos 

correspondentes ao Anexo I desta lei: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Controlador-Geral Legislativo; 

b) 01 (um) Controlador Interno Legislativo. 

  

§ 1° O cargo de Controlador-Geral Legislativo será nomeado em comissão pelo(a) Presidente da Câmara Municipal e exigir-se-á o diploma em curso 

superior, com a inscrição regular no Conselho Regional da profissão correspondente. 

  

§ 2° O cargo de Controlador Interno será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e exigir-se-á o diploma em curso 

superior, com a inscrição regular no Conselho Regional da profissão correspondente. 

  

Art. 42. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno de pessoas que 

tenham sido nos últimos 05 (cinco) anos: 

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva pelos Tribunais de Contas; 

II - punidas por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em 

qualquer esfera de governo; 

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos títulos II e XI da parte especial do Código Penal 

Brasileiro, na Lei nº. 7.492, de 16 de julho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº. 8.429 de 02 de junho de1992. 

  

Art. 43. Além dos impedimentos capitulados no artigo anterior é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer 

atividade político-partidária. 
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Art. 44. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de Controle Interno no exercício das atribuições inerentes às 

atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

  

Parágrafo único. O servidor público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle 

Interno no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito às responsabilizações administrativas, civil e penal. 

  

Art. 45. O servidor que exercer funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em 

decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres 

destinados ao titular da Unidade de Controle Interno, ao titular da unidade administrativa ou entidade na qual se procederam as constatações e ao 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, se for o caso. 

  

Art. 46. O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Maragogi, com atuação prévia, concomitantemente e posterior aos atos 

administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, e economicidade e, em especial, tem as seguintes atribuições: 

  

I - avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados; 

II - comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

III - exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da Câmara Municipal; 

IV - realizar auditorias nas contas do responsável sob seu controle, emitindo relatório, termo de auditoria e parecer apontando a regularidade ou 

irregularidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; 

V - alertar, formalmente, o(a) Presidente da Câmara, para que instaure tomada de contas especiais, sempre que tiver conhecimento de omissão no 

dever de prestação de contas por parte dos responsáveis por dinheiro, bens e haveres do Poder Legislativo; 

VI – alertar o(a) Presidente da Câmara, para o cumprimento da legislação e das determinações e sugestões do Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas, bem como dos prazos das informações requisitadas. 

VII - apoiar o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no exercício de sua missão institucional; 

VIII - em conjunto com autoridades da Administração Financeira da Câmara Municipal, assinar o Relatório de Gestão Fiscal (art.54, parágrafo 

único, da LRF); 

IX - atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros pagadores ou assemelhados; 

X - verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites constitucionais fiscais (art. 59, 

III e IV da LRF); 

XI - constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais da Câmara Municipal (art. 59, VI da LRF); 

XII - verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos (art. 75, II da Lei 4.320, de 1964); 

XIII - verificar a forma, o momento e os limites da fixação e revisão geral dos subsídios dos agentes políticos; 

XIV - verificar se o gasto da Câmara Municipal está de modo centralizado, bem como o atendimento à Emenda Constitucional nº. 50, de 2006; 

XV - verificar a legalidade das Licitações e dos Contratos, bem como em relação a pessoal, tesouraria, almoxarifado, bens de caráter permanente, 

transparência e fundos de adiantamentos (art. 68 da Lei 4.320, de 1964). 

  

Art. 47. O Controlador-Geral Legislativo emitirá, a cada 04 (quatro) meses, relatório de auditoria interna a ser endereçado ao(a) Presidente da 

Câmara Municipal, com base nas informações extraídas dos itens contidos no artigo anterior. 

  

Parágrafo único. O relatório de auditoria interna deve conter redação clara e simples, precisa, oportuna, imparcial, completa, conclusiva e 

construtiva. 

Art. 48. O Controle Interno do Poder Legislativo, destinado às atividades de controle e fiscalização previstos em lei e nos regulamentos específicos, 

será realizado pelo Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal dotado de competência ampla para o exercício de suas atribuições. 

  

§ 1º Sujeitam-se ao controle e fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, as atividades administrativas da Câmara Municipal 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade na aplicação de recursos, respeitadas as competências próprias do controle externo. 

  

§ 2º No exercício das funções de fiscalização os integrantes do órgão de controle interno, quando no exercício de suas funções institucionais, têm 

preferência sobre as demais atividades e servidores, não podendo ser-lhe expostas situações de hierarquia ou subordinação funcional. 

  

§ 3º Os ocupantes de cargos de Direção e Assessoria deverão assegurar aos integrantes do controle interno todas as condições e facilidades para o 

desempenho de suas atribuições. 

  

§ 4º Constitui infração disciplinar de natureza grave, punida na forma da lei, deixar o servidor de qualquer nível, de atender solicitação, requisição 

ou intimação, ou retardar, sem motivo justo, a realização de providências ou diligência recomendada pelo órgão de controle interno. 

  

SEÇÃO II 

DA OUVIDORIA LEGISLATIVA 

  

Art. 49. Fica criada a Ouvidoria Legislativa na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Maragogi, sob a coordenação do Ouvidor-Geral 

exercido pelo 1º Secretário da Mesa Diretora. 

  

Art. 50. A Ouvidoria Legislativa constitui-se em órgão que tem como principal função ser a ponte de ligação entre os munícipes e o Legislativo 

Municipal no que diz respeito ao funcionamento administrativo da Casa de Leis. 

Parágrafo único. A criação desse canal de cidadania na Câmara Municipal de Maragogi deve proporcionar aos cidadãos, livre acesso para 

apresentar reclamações, denúncias ou sugestões relativas à qualidade e prestação de serviços no âmbito do Legislativo Municipal. 

Art. 51. Constituem competências da Ouvidoria Legislativa: 

I – receber e registrar sugestões, críticas, reclamações e representações de qualquer cidadão; 

II – tomar conhecimento de matérias jornalísticas divulgadas pelos meios de comunicação, referentes ao funcionamento da Câmara Municipal de 

Maragogi; 

III – propor à Mesa Diretora providências que entender necessárias ao aperfeiçoamento institucional do Poder Legislativo Municipal; 

IV – comunicar à Mesa Diretiva condutas de agentes políticos e públicos do Poder Legislativo Municipal que possam caracterizar a prática de ilícito 

no exercício da função pública; 
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V – sugerir medidas para a preservação e a defesa do interesse público, o restabelecimento da legalidade e a responsabilidade política, 

administrativa, civil e criminal, conforme o caso; 

VI – contribuir para garantir os direitos individuais e coletivos, bem como para formulação de propostas que aperfeiçoem o atendimento à população 

no âmbito do Legislativo Municipal; 

VII – requisitar, diretamente, de qualquer Departamento e/ou Setor da Câmara Municipal de Maragogi, informações, certidões, cópias de 

documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso, na forma da lei; 

VIII – manter sigilo, quando solicitado, sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte. 

  

Art. 52. Para atender a implantação e o funcionamento da estrutura da Ouvidoria Legislativa, ficam constituídos os seguintes quantitativos de cargos 

com os vencimentos correspondentes inclusos no Anexo I desta lei: 

  

I – cargos e quantitativos: 

a) 01 (um) Ouvidor-Geral Legislativo; 

b) 01 (um) Ouvidor Legislativo; 

c) 01 (um) Escriturário. 

  

Art. 53. O cargo de Ouvidor-Geral Legislativo será ocupado pelo 1º Secretário da Casa Legislativa mediante ato de nomeação do(a) Presidente da 

Câmara. 

  

Art. 54. O cargo de Ouvidor Legislativo será ocupado em comissão mediante ato de nomeação do(a) Presidente da Câmara, observados os seguintes 

requisitos: 

  

I – ter mais de vinte e um anos de idade; 

II – não possuir antecedentes criminais; 

III – não fazer parte do quadro funcional da Câmara Municipal de Maragogi; 

IV – não ser cônjuge, ascendente ou descendente em qualquer grau do(a) Presidente da Câmara, do(a) Vice-Presidente ou de Vereador investido no 

cargo na Câmara Municipal de Maragogi; 

V – ter ensino médio completo. 

  

Art. 55. São atribuições do Ouvidor Legislativo: 

  

I – ouvir e anotar as queixas, críticas e sugestões de qualquer cidadão; 

II – promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias e, sendo o caso, levá-las ao conhecimento da Mesa 

Diretiva. 

  

Art. 56. O cargo de Escriturário ligado à Ouvidoria Legislativa será provido em caráter efetivo mediante concurso público de provas e títulos e 

exigir-se-á a formação completa do ensino médio. 

  

Art. 57. Os cidadãos que desejarem prestar comunicações à Ouvidoria Legislativa poderão fazê-las através de: 

  

I – exposição oral, perante o Ouvidor Legislativo da Câmara; 

II – informação escrita depositada nos locais indicados; 

III – via postal; 

IV – telefonema; ou 

V – Portal de Transparência Pública de acesso eletrônico. 

  

Art. 58. O Ouvidor Legislativo, mediante despacho fundamentado, remeterá ao arquivo as comunicações desprovidas de argumento verossímil. 

  

Art. 59. Quando for comprovada má-fé na comunicação prestada, o Ouvidor Legislativo notificará o fato aos órgãos competentes para as 

providências legais. 

  

Art. 60. O Ouvidor Legislativo, no uso de suas atribuições, poderá requisitar documentos para exame e posterior devolução, cabendo aos servidores 

da Câmara Municipal de Maragogi prestar-lhes apoio e informações em caráter prioritário. 

  

Art. 61. A Mesa Diretora proporcionará os meios adequados ao desempenho das atividades da Ouvidoria Legislativa, inclusive quanto ao corpo 

funcional necessário ao exercício de suas atribuições administrativas. 

  

TITULO III 

DO REGIME JURÍDICO 

  

Art. 62. O regime jurídico dos Servidores Públicos do Legislativo é o estatutário, previsto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Maragogi, nos termos da Lei Municipal n.º 188, de 31 de maio de 1995. 

  

TITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 63. Fica assegurada a revisão geral anual a todos os servidores do Poder Legislativo, mediante lei especifica sempre na data base, conforme 

dispõe o inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal. 

Art. 64. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi o cargo de provimento efetivo de 

Motorista, com o quantitativo de duas (02) vagas, com suas atribuições conforme especificações constantes dos Anexos desta lei. 

  

Art. 65. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi uma (01) vaga de provimento 

efetivo para o cargo de Vigilante. 
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Art. 66. O cargo de Encarregado do Setor de Pessoal passa a vigorar com a nomenclatura de Chefe de Pessoal. 

  

Art. 67. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi três (03) vagas de provimento 

efetivo para o cargo de Recepcionista. 

  

Art. 68. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi o cargo de provimento efetivo de 

Zelador(a), com o quantitativo de três (03) vagas, com suas atribuições conforme especificações constantes dos Anexos desta lei. 

  

Art. 69. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi o cargo de provimento efetivo de 

Copeira, com o quantitativo de duas (02) vagas, com suas atribuições conforme especificações constantes dos Anexos desta lei. 

  

Art. 70. Fica criado dentro do Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Maragogi o cargo efetivo de escriturário(a), 

com o quantitativo de três (03) vagas, com suas atribuições conforme especificações constantes dos Anexos desta lei. 

  

Art. 71. Integram esta lei os seguintes Anexos: 

  

I - Anexo I – Quadro de Classificação de Cargos de Provimento Efetivo e Comissionado e suas respectivas remunerações; 

II - Anexo II – Quadro Administrativo e Organizacional da Câmara Municipal de Maragogi; 

III - Anexo III – Quadro Resumo de Símbolos de Vencimentos. 

  

Art. 72. Ficam revogados todos os dispositivos anteriores que versem sobre a matéria, em especial os previstos na Lei Municipal nº 530, de 22 de 

fevereiro de 2013, a qual cria o cargo de Procurador Interino de provimento em comissão. 

  

Art. 73. Ficam extintos os cargos anteriormente criados e que expressamente não constam desta lei, resguardados possíveis direitos de seus 

ocupantes. 

  

Art. 74. Fica autorizado nos termos dos incisos X e XI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, objetivando proteger contra a 

corrosão inflacionária, a correção das remunerações dos cargos constantes do Anexo I desta lei, assegurada a revisão anual no percentual a ser 

calculado por índice de correção oficial do governo.  

Parágrafo único. O percentual a ser calculado previsto no caput deste artigo refere-se à recomposição de parte da perda de remuneração medida por 

qualquer um dos índices oficiais do governo, no período mínimo de um ano em que deixou de haver essa correção.  

Art. 75. As despesas decorrentes com a implementação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e específicas, alocadas ao 

orçamento da Câmara Municipal em vigor, suplementadas se necessário.  

Art. 76. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos orçamentários e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2023. 

  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi - Alagoas, em 16 de janeiro de 2023. 
  

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO 
Prefeito do Município de Maragogi/AL 

  

ANEXO I  

Provimento em Comissão 
  
Cargo Símbolo Vencimento Base 

Assessor de Pregoeiro CC-06 2.500,00 

Assessor Legislativo CC-04 2.000,00 

Assessor Parlamentar CC-04 2.000,00 

Assistente de Comissões CC-02 1.500,00 

Assistente Financeiro CC-03 1.800,00 

Assistente de Imprensa Legislativo CC-03 1.800,00 

Assistente de Plenário CC-02 1.500,00 

Assistente de Recursos Humanos CC-05 2.300,00 

Auxiliar Administrativo CC-03 1.800,00 

Chefe de Gabinete da Presidência CC-06 2.500,00 

Controlador-Geral Legislativo CC-06 2.500,00 

Coordenador de Comissões CC-03 1.800,00 

Coordenador Contábil CC-06 2.500,00 

Diretor de Gestão Administrativa CC-10 3.500,00 

Diretor de Imprensa CC-10 3.500,00 

Diretor Financeiro CC-10 3.500,00 

Diretor Geral CC-11 4.000,00 

Ouvidor Legislativo CC-03 1.800,00 

Procurador-Adjunto Legislativo JUR-03 3.500,00 

Procurador-Geral Legislativo JUR-06 5.000,00 

Serviços Gerais CC-01 1.320,00 

  

ANEXO II  

Quadro Administrativo e Organizacional 
  

ANEXO III  

Quadro Resumo de Símbolos de Vencimentos 

  
SÍMBOLO VENCIMENTO BASE 

EFE-01 1.320,00 

EFE-02 1.650,00 

EFE-03 1.760,00 
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EFE-04 1.800,00 

EFE-05 1.890,00 

EFE-06 2.420,00 

EFE-07 3.230,00 

EFE-08 3.300,00 

CC-01 1.320,00 

CC-02 1.500,00 

CC-03 1.800,00 

CC-04 2.000,00 

CC-05 2.300,00 

CC-06 2.500,00 

CC-07 2.600,00 

CC-08 2.700,00 

CC-09 2.800,00 

CC-10 3.500,00 

CC-11 4.000,00 

JUR-01 3.000,00 

JUR-02 3.200,00 

JUR-03 3.400,00 

JUR-04 3.800,00 

JUR-05 4.200,00 

JUR-06 5.000,00 

 

Publicado por: 
Eliseo Marcos da Silva Ibanez 

Código Identificador:BC5A23B5 

 

ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 494, DE 18 DE JANEIRO DE 2023 

 

GABINETE DO PREFEITO 

  

Lei nº 494, de 18 de janeiro de 2023. 
  

Dispõe sobre a instituição da Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Vereadores da Câmara Municipal de Minador do 

Negrão/AL e dá outras providências. 

  

A Câmara Municipal de Minador do Negrão aprovou e eu, Josias Soares da Silva, Prefeito do Município, sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º A Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, cujo valor de suas cotas mensais está fixado no art. 2º da presente lei, será destinada 

exclusivamente ao ressarcimento das despesas de pequenos vultos, relacionadas ao exercício do mandato e da atividade parlamentar. Parágrafo 

Único. São consideradas despesas de pequenos vultos, as pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior ao 

estabelecido no § 2º do art. 95, da lei 14.133/2021. 

Art. 2º - Fica instituída Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar - VIAP, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas 

ao exercício do mandato e da atividade parlamentar, no valor máximo de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensalmente. 

Parágrafo Único – O dispêndio e a aplicação da Verba de que trata o “caput” deste artigo obedecerá às exigências contidas nesta lei. 

Art. 3º - O ressarcimento das despesas relacionadas com o exercício do mandato e da atividade parlamentar será efetivado mediante solicitação 

formulada pelo Vereador, dirigida ao Controlador Interno da Câmara, instruída com a necessária documentação fiscal comprobatória da despesa. 

Parágrafo Único - O Controle Interno tem as atribuições de auditoria, podendo promover verificações, conferências, glosas e demais providências 

pertinentes para o regular processamento da documentação comprobatória apresentada. 

Art. 4º - Somente serão ressarcidas as despesas relacionadas ao exercício do mandato e da atividade parlamentar, as especificadas nos itens abaixo: 

I - imóveis e utensílios utilizados exclusivamente como escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, compreendendo estritamente 

gastos com aluguel, taxas condominiais, IPTU, taxas de Bombeiros, água, telefone fixo ou móvel e energia elétrica; 

II - locomoção do parlamentar e viagens de assessores parlamentares vinculados ao gabinete do parlamentar, compreendendo passagens, 

hospedagem e locação de meios de transporte; 

III - combustíveis e lubrificantes; 

IV - Contratação, devidamente justificada, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa física ou jurídica, inclusive contábil 

e jurídica, necessárias e imprescindíveis ao apoio da atividade parlamentar e destinadas a projetos específicos; 

V - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual e municipal e 

desde que não caracterize gastos com campanhas eleitorais; 

VI - aquisição de material de expediente não fornecido pela Câmara Municipal de Minador do Negrão; 

VII - aquisição ou locação de software, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet e 

locação de veículos, móveis e equipamentos; 

VIII - Gastos com refeição e alimentação, exclusivamente em nome do vereador; 

IX - contratação de empresa especializada para a produção de vídeos ou documentários para utilização na TV, em telões ou reuniões comunitárias, 

vedado o uso em campanha ou propaganda eleitoral; 

X - peças e acessórios para veículos a serviço do gabinete do parlamentar tais como baterias, câmaras-de-ar e válvulas, entre outras; 

XI - cópias heliográficas de documentos de interesse do gabinete; 

XII - edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete; 

XIII - portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas; 

XIV - despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo caso instalado no gabinete ou no escritório do Vereador; 

XV - Gastos com reuniões, eventos e seminários que tratarem de assuntos relacionados aos interesses da comunidade, vedados gastos com bebidas 

alcoólicas e contratações de bandas e shows; 

§ 1º - Não se admitirão gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie. 

§ 2º - É vedado o reembolso de pagamento realizado à pessoa física, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV. 


