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I -descentralização administrativa e celeri-
dade nos procedimentos, com a utilização 
de processamento eletrônico de dados.

II - adoção de política de valorização dos 
recursos humanos, mediante programa e 
atividades permanentes bem como siste-
máticas de capacitação, treinamento pro-
fissional, desenvolvimento e avaliação 
profissional e de processos de reciclagem 
e realocação de pessoal entre as atividades 
administrativas e legislativas.

TÍTULO XIII
DA SEGURANÇA LEGISLATIVA

Art. 360.O Policiamento do Edifício da 
Câmara Municipal, externa e internamen-
te, compete privativamente à Mesa Di-
retora, sob a direção do Presidente, sem 
intervenção de qualquer outra autoridade, 
observando-se os preceitos contidos na 
Lei Orgânica Municipal. 

Art. 361.Durantes as Sessões Ordinárias 
e Extraordinárias, só poderão permane-
cer no recinto do Plenário,os servidores 
vinculados a Secretaria da Mesa Dire-
tora, os Vereadores e 01 (um) de seus 
assessores,este, quando em serviço, pelo 
tempo estritamente necessário ao atendi-
mento.

Art. 362.É proibido o porte de armas por 
qualquer pessoa no recinto da Câmara 
Municipal de Maceió, inclusive Vereado-
res ou Vereadoras, exceto o corpo de segu-
rança e policiamento.

Art. 363. É vedado aos espectadores mani-
festações sobre o que se passar no Plená-
rio da Câmara Municipal de Maceió. 

§ 1º. Pela infração ao disposto neste arti-
go, deverá o Presidente determinar ao cor-
po de policiamento a retirada do infrator 
ou infratores do Edifício da Câmara Mu-
nicipal.

§ 2º. Não sendo suficiente as medidas pre-
vistas no parágrafo anterior, poderá o Pre-
sidente suspender a Sessão. 

Art. 364. Poderá a Mesa Diretora mandar 
prender em flagrante qualquer pessoa que 
perturbar a ordem dos trabalhos ou que 
desacatar a qualquer Membro da Câmara 
Municipal. 

Parágrafo único. O auto do flagrante será 
lavrado pelo Secretário, assinado pelo 
Presidente e duas testemunhas, e, a seguir, 
encaminhado, juntamente com  o detido, 
à autoridade competente, para instauração 
de inquérito. 

Art. 365. Se qualquer Vereador ou Verea-
dora cometer dentro do Edifício da Câma-
ra Municipal, excesso que deva ser repri-
mido, a Mesa Diretora conhecerá do fato 
e, em Sessão especialmente convocada, o 
relatará ao Plenário para este deliberar a 
respeito.

TÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 366.Os casos omissos ou as dúvidas 
que eventualmente surjam, quanto à tra-
mitação a ser dada a qualquer processo, 
serão submetidos, na esfera administrati-

va, por escrito e com sugestões julgadas 
convenientes, à decisão da Mesa Diretora, 
que firmará o critério a ser adotado e apli-
cado em casos análogos.

TÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 367. A Câmara Municipal não apre-
ciará às Contas do Prefeito, ainda que com 
parecer prévio favorável do Tribunal de 
Contas, se não for cumprido o disposto no 
Art. 173 do Ato das Disposições Transitó-
rias da Lei Orgânica do Município. 

Art. 368.Até 30 de outubro, a Câmara Mu-
nicipal, promoverá, através de Comissão 
Especial, exame analítico e pericial dos 
atos e fatos geradores do endividamento 
do Município. 

§ 1º.A Comissão terá força legal de Co-
missão de Inquérito para os fins de requi-
sição e convocação e atuará com o auxílio 
do Tribunal de Contas. 

§ 2º.Apuradas irregularidades, a Câmara 
Municipal proporá ao Poder Executivo a 
nulidade do ato e sustará o ato adminis-
trativo, impugnando-o através de Decreto 
Legislativo e encaminhando o processo ao 
Ministério Público para que este formalize 
a ação cabível. 

§ 3º. A Câmara Municipal requisitará do 
Poder Executivo, assinando-lhe no prazo 
de noventa (90) dias para atender à requi-
sição, completo levantamento das dívidas 
vincendas do Município, no qual deverão 
constatar: 
  
I -o motivo pelo qual foram contraídas; 
 
II-o tipo de contrato celebrado; 
 
III - o valor original e o valor atual; 
 
IV - onde foram aplicados os recursos. 

§ 4º. O levantamento será amplamente di-
vulgado e colocado à disposição de qual-
quer cidadão. 

Art. 369.Até 15 de dezembro, através de 
Comissão Mista, a Câmara Municipal fará 
a revisão de todas as doações, vendas, 
concessões, arredamento, locações e co-
modatos do próprio Município, aplicando-
-se às revisões os critérios contados no art. 
51 do Ato das Disposições transitórias da 
Constituição da República. 

Art. 370. A organização dos serviços Ad-
ministrativos do Poder Legislativo obede-
cerá ao seu Regimento Interno. 

Art. 371. No prazo de 60 (sessenta) dias 
após a aprovação e publicação deste Re-
gimento, a Mesa Diretora deverá encami-
nhar ao Plenário da Câmara Municipal, 
proposta de Regulamento Interno, disci-
plinando o funcionamento do Poder, con-
forme dispõe o artigo anterior, que após 
aprovação fará parte integrante deste Re-
gimento. 

TÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 372.O Regimento Interno da Câmara 
Municipal somente poderá ser alterado, 

reformado ou substituído através de Re-
solução. 

§ 1º. O Projeto de Resolução destinado a 
alterar, reformar ou substituir o Regimen-
to Interno, após o parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final, 
permanecerá na Ordem do Dia por 03 
(três) Sessões para recebimento de emen-
das, no mais, obedecerá ao rito a que estão 
sujeitos os Projetos em regime de tramita-
ção ordinária. 

§ 2º. O Projeto de Resolução somente será 
admitido quando proposto: 
  
I-por1/3 (um terço), no mínimo, dos Mem-
bros da Câmara Municipal;

II -pela Mesa Diretora;   

III - pela Comissão Especial para esse fim 
constituída.

§ 3º. O Projeto será aprovado pelo voto 
favorável da maioria absoluta dos Verea-
dores e Vereadoras, em votação única. 

Art. 373. A Mesa Diretora fará, ao fim de 
cada Sessão Legislativa Ordinária, a con-
solidação de todas as alterações introduzi-
das no Regimento Interno, que terá nova 
edição no recesso parlamentar. 

Art. 374. O Comitê de Imprensa reger-se-
-á por regulamento fixado pela Mesa Dire-
tora, o qual integrará este Regimento. 

Art. 375. Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 376. Revogam-se às disposições em 
contrário.
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de 
Maceió, aos 25 dias do mês de abril do 
ano de 2017.
 
MESA DIRETORA:

Kelmann Vieira - Presidente
Silvânia Barbosa - 1ª Vice Presidente
Fátima Santiago - 2ª Vice Presidente
Davi Davino - 1º Secretário
José Márcio Filho - 2º Secretário
Dudu Ronalsa - 3º Secretário.

VEREADORES PARTICIPANTES:
Antônio Holanda Costa; Anivaldo da Sil-
va; Eduardo Canuto; Francisco Marcos 
Sarmento Ramos; Francisco Holanda Cos-
ta Filho; Galba Novaes de Castro Neto; 
Luciano Marinho; Maria Aparecida Au-
gusta da Silva; Ronaldo Luz; Samyr Mal-
ta; José Siderlane de Araújo Mendonça; 
Silvânio Barbosa; Sílvio Camelo; Simone 
Andrade e Tereza Nelma Porto.  

Nova ed.; com alterações da Resolução 
nº 688, de 25 de abril de 2017, publicada 
no Diário Oficial do Município de Maceió 
- DOM, aos 28 dias do mês de abril do 
ano de dois mil e dezessete (2017) - 21ª 
Legislatura.

*REPRODUZIDO POR INCORREÇÃO

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº. 6.981                                    

MACEIÓ/AL, 18 DE MAIO DE 2017
AUTOR: MESA DIRETORA 

PROJETO DE LEI Nº. 62/2017 

FICA CRIADO O SISTEMA DE CON-
TROLE INTERNO NO ÂMBITO DO 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
E CRIA CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ/
AL DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Sistema de Contro-
le Internono âmbito do Poder Legislativo 
Municipal em consonância com os artigos 
74 da Constituição Federal, o art. 59 da 
Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000, 
os artigos 75 a 80 da Lei Federal 4.320, de 
17/03/64, e o art. 44 da Lei Orgânica do 
Município de Maceió. 

Art. 2º O Sistema de Controle Interno re-
presenta o conjunto de ações inerentes à 
execução orçamentária, financeira, contá-
bil e patrimonial da Câmara Municipal de 
Maceió. 

Art. 3º O sistema de Controle Interno além 
das atribuições definidas no artigo ante-
rior, prestará assessoria direta à Comissão 
de Finanças, Orçamento, e Fiscalização 
Financeira da Câmara de Vereadores. 

 Art. 4º - Ficam criados os cargos de pro-
vimento efetivo constantes no anexo que 
deverão ser preenchidos através de con-
cursos público. 

Art.5º – Em até 90 dias após a aprovação 
da presente Lei, será encaminhado para 
apreciação do plenário, Projeto de Resolu-
ção definido as competências do Sistema 
de Controle Interno.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação.
Sala das sessões, 18 de Maio de 2017
 

KELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente

SILVÂNIA BATINGA DE OLIVEIRA 
BARBOSA

1ª Vice-Presidente

MARIA DE FÁTIMA GALINA F. SAN-
TIAGO

2º Vice-Presidente

JOSÉ MÁRCIO DE MEDEIROS MAIA 
JUNIOR

2º Secretário

DAVI CABRAL DAVINO
1º Secretário

JOÃO EDUARDO MARTINS COELHO 
DA PAZ

3º Secretário
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PROJETO DE LEI Nº. 6.981, DE 18 DE MAIO DE 2017 

ANEXO  I 

1. ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 

SÍMBOLO ACI 
ESCOLARIDADE Diplomado em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional 

de Contabilidade 
QUANTITATIVO 02 (dois) 
 
 
 
 
ATRIBUIÇOES 

Registro da execução orçamentária e extraorçamentária; Verificação da 
existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas 
de controle orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de 
Tesouraria e dos livros da Dívida Ativa, em conformidade com as 
normas legais; Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis, 
bem como a finalização da prestação de contas anual a ser 
encaminhada ao TCE-AL, observando os prazos estabelecidos; Geração e 
consolidação dos demonstrativos exigidos pela LRF - LC n. 101/2000, 
assim como o controle dos prazos regulamentares estabelecidos para a 
sua divulgação e remessa ao TCE-AL. 
Análise e emissão de parecer sobre prestações de contas de Verbas 
Indenizatórias de Atividade Parlamentar – VIAP 

REMUNERAÇÃO  R$ 4.138,30 (quatro mil, cento e trinta e oito e trinta centavos) 
CARGA HORÁRIA 30 horas semanais 
 

2. ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

SÍMBOLO APO 
ESCOLARIDADE Diplomado em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito 

com registro no respectivo órgão de classe  
QUANTITATIVO 02 (dois) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATRIBUIÇOES 

Asessoramento na elaboração do PPA para o quadriênio seguinte e 
avaliação do PPA vigente, com proposição, se necessário, de revisões 
nas diretrizes estabelecidas no plano; Elaboração da proposta de LDO 
para o exercício seguinte e controle da execução do orçamento anual 
corrente, inclusive as modificações realizadas através da abertura de 
créditos adicionais; Assessoramento na elaboração da proposta da LOA 
e acompanhamento / controle de sua execução; Elaboração e 
acompanhamento da programação financeira e do cronograma de 
execução mensal de desembolsos; Organização e acompanhamento de 
audiências públicas durante a fase de elaboração / proposição do PPA, 
LDO e LOA; Controle na limitação de empenhos e na movimentação 
financeira, quando necessário, nas situações condicionadas pelas 
limitações impostas pela LC 101/2000 (LRF); Realização de estudos para 
estimativa do impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão 
de renúncia fiscal (art. 14 - LRF), geração de novas despesas (art. 16 - 
LRF), ou no caso de aumento das despesas de caráter continuado (art. 
17 - LRF). 

REMUNERAÇÃO 
R$ 

R$ 4.138,30 (quatro mil, cento e trinta e oito e trinta centavos) 

CARGA HORÁRIA 30 horas semanais 
 

 COMISSÃO FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
PARECER

Processo: 1893/2017 
Objeto: Projeto de Lei nº. 078/2017 
Autor: Executivo Municipal
EMENTA: “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXE-
CUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

Trata-se de análise do Projeto de Lei nº. 078/2017 que dispõe sobre as diretrizes, metas 
e prioridades à elaboração e à execução da Lei Orçamentaria Anual para o exercício 
financeiro de 2018.

Em razão do não encaminhamento por parte do Poder Executivo do Anexo de Metas e 
Prioridades que conforme seu art. 2 será apresentado somente junto ao Projeto de Lei do 
Plano Plurianual Municipal 2018-2021 e para que não haja prejuízo da analise legislati-
va, os senhores vereadores e senhoras vereadoras poderão, através da Comissão de Or-
çamento, Finanças e Fiscalização Financeira, encaminhar as emendas que entenderem 
oportunas às Metas e Prioridades estabelecidas no corpo do Projeto de Lei encaminhado 
pelo Poder Executivo conforme estabelecido no paragrafo 1º do Art. 2º.

Conforme dispõe o Art. 2 o Projeto de Lei em pauta, a proposta orçamentária para 2018 
será elaborada de acordo com as seguintes orientações gerais:

Desenvolvimento Social – tem como objetivo a promoção da inclusão social e a
redução das desigualdades, ampliando os níveis de proteção social e assegurando amplo

diálogo com a sociedade na formulação de políticas públicas para as áreas de saúde,
educação, esporte e lazer, cultura, segurança comunitária e assistência social. São áreas
temáticas deste eixo:

a. Reestruturar o Sistema Municipal de Saúde;
b. Aprimorar a Rede Municipal de Educação;
c. Fortalecer a Rede de Proteção Social;
d. Desenvolver atividades cidadãs de Esporte e Lazer; e
e. Estabelecer ações de Segurança Comunitária.

Desenvolvimento Econômico – tem como principal finalidade criar as condições para
a formação, atração e fixação de empresas, fazendo Maceió uma cidade acolhedora no
âmbito empresarial e organizacional, promovendo o empreendedorismo e a criação de
riquezas em setores tradicionais e emergentes. As áreas temáticas, deste eixo são:

a. Cidade Acolhedora – criar mecanismos para atração de novas empresas;
b. Apoiar e articular ações voltadas para a política de desenvolvimento econômico;
c. Cidade Receptiva – tendo o turismo como eixo dinâmico da economia,
    diversificado e sendo vetor de inclusão social;
d. Meio Ambiente, um fator preponderante de sustentabilidade através de educação
     e mecanismos de controle ambiental; e
e. Tornar a Cultural maceioense reconhecida em todas as suas expressões,
                 acessível e geradora de riquezas.
 
Infraestrutura e Ambiente – tem por finalidade fazer a cidade caminhar na direção de 
uma gestão contemporânea e eficiente, que privilegia o investimento na modernização
da infraestrutura; de mobilidade, de transportes, de iluminação, de saneamento básico,
de limpeza urbana, de uma política habitacional e gestão ambiental, tendo como áreas
temáticas:

a. Habitação como resgate da cidadania, através da melhoria da oferta de moradias
     e urbanização dos assentamentos precários;
b. Maceió na busca de universalização do saneamento, através da implementação
    do plano de saneamento;
c. Promover a integração de toda a população aos benefícios decorrentes da
     urbanização;
d. Iluminação Pública, contribuindo para a melhoria da cidadania e o aumento da
     segurança;
e. Maceió limpa, contribuindo para o bem-estar da população, com ampliação da
     coleta seletiva, tratamento e destinação de resíduos com uso de soluções
     inovadoras; e
f. Mobilidade urbana garantindo a qualidade de vida das pessoas, em especial, dos
    trabalhadores através da priorização de soluções de transportes públicos, com
    mais eficiência e conforto.

Gestão e Governança – é transversal a todos os eixos e fundamenta a necessidade de 
modernização administrativa, gerencial e tecnológica. Seu principal objetivo é
introduzir novas tecnologias e modelos de gestão em todas as áreas de atuação do
governo, visando uma gestão pública ética baseada em resultados e comprometida com
o bem público. São áreas temáticas, deste eixo:

a. Gestão compartilhada e moderna;
b. Valorização de pessoal;
c. Gestão de receitas e qualidade de despesas; e
d. Transparência, comunicação e controle social.

Durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2018 será procedida a
adequação das prioridades e metas para a inclusão de emendas dos vereadores, desde 
que os valores indicados sejam compatíveis como custo real das mesmas e existam 
recursos
orçamentários e financeiros suficientes para atendê-las.

A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei de Orçamento Anual para 2018
deverão considerar as metas de resultado primário e nominal, estabelecidas nos Anexos 
de
Metas Fiscais constante desta Lei e deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual
Municipal para o período de 2018 a 2021.

METODOLOGIA E MEMORIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS 
RECEITAS


