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O LegislativoO Legislativo

Câmara aprova piso do magistério municipal

Legislativo aprova incentivo a profissionais do CEO e da 
Atenção Primária à Saúde

Relatórios contábeis - 3 Portarias - 8
Destaques

O Projeto de Lei Complementar nº 
124/2022, do Executivo, dispunha 
sobre o piso dos profissionais do 
Magistério do Município e foi 
votado no plenário da Câmara no 
dia 12 de abril.

O Projeto de Lei 1974 previa a instituição do 
incentivo financeiro variável do Pmaq-CEO, 
denominado Componente de Qualidade da 
Atenção Especializada em Saúde Bucal do 
Programa de Melhoria do Acesso e 
Qualidade dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (Pmaq-CEO). As diretrizes 
são voltadas aos profissionais do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) da 
Secretaria Municipal de Saúde. Já o PL 1975 
instituiu o Incentivo Financeiro Variável por 
Desempenho (IFVD) aos profissionais da 
Atenção Primária à Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde por desempenho de 
metas do Programa Nacional de Melhorias 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(Pmaq-AB).
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Câmara aprova piso do magistério 
municipal

Legislativo aprova incentivo a profissionais 
do CEO e da Atenção Primária à Saúde

     Na segunda reunião ordinária do mês de abril, 
na noite de terça-feira, dia 12 de abril. O plenário 
da Câmara Municipal recebeu cinco Projetos de 
Lei para apreciação: um do Executivo e quatro do 
Legislativo. 
     Os Requerimentos e as Indicações sugeridos 
pelos vereadores foram lidos pelo vice-presidente 
da Casa, Carlos Antônio da Cruz (Asa Branca). 
Após discussão, os pedidos foram aprovados por 
unanimidade. 

Piso do Magistério 

     Em seguida, foi apresentado o Projeto de Lei 
Complementar nº 124/2022, do Executivo, que 
dispunha sobre o piso dos profissionais do 
Magistério do Município. Após a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões, favoráveis à 
tramitação, o PL foi aprovado por unanimidade 
nas três votações necessárias. 
   Os parlamentares justificaram os votos 

favoráveis, destacando a importância da 
valorização da Educação e de toda a categoria. 
Os vereadores reforçaram a satisfação por 
garantir, com a aprovação do Projeto, o direito ao 
pagamento retroativo do piso para o magistério, 
cujo trabalho, segundo o plenário, é primordial 
para a formação digna da sociedade.

     Os vereadores da Câmara Municipal reuniram-
se para a terceira e última reunião ordinária do 
mês de abril, na terça-feira, dia 19. Dois Projetos 
de Lei do Executivo Municipal foram discutidos e 
votados, além da apresentação de cinco PLs e 16 
Indicações e Requerimentos. 
     Na abertura, o vereador e o vice-presidente da 
Casa, Carlos Antônio da Cruz (Asa Branca), leu o 
ofício enviado pela Secretaria da Saúde, 
convidando os vereadores e servidores da 
Câmara para participarem da 1° Conferência de 
Saúde Mental, marcada para a quarta-feira, 20 de 
abril, das 7h às 16h, na Faculdade Presidente 
Antônio Carlos (Fupac). O vice-presidente 
também leu o ofício de notificação enviado pelo 
Ministério Público para os vereadores, a fim de 
comparecerem para uma reunião que ocorreu no 
dia 11 de abril, às 14h, sobre os autos do PA do 
Plano Diretor.
   Em seguida, foram apresentados os 
Requerimentos e as Indicações sugeridos pelos 
parlamentares, os quais foram aprovados por 
unanimidade. 

Projetos do Executivo

     Os dois PLs do Executivo foram apresentados 
para discussão e votação. O Projeto de Lei 1974 
previa a instituição do incentivo financeiro variável 

do Pmaq-CEO, denominado Componente de 
Qualidade da Atenção Especializada em Saúde 
Bucal do Programa de Melhoria do Acesso e 
Qualidade dos Centros de Especialidades           
Odontológicas (Pmaq-CEO). As diretrizes são 
voltadas aos profissionais do Centro de 
Especial idades Odontológicas (CEO) da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
Portarias nº 1.599 e 2.979. 
     Os relatórios das comissões da Casa 
Legislativa emitiram parecer favorável, acolhendo 
o PL na íntegra. Foi proposta tramitação uma 
emenda, alterando o artigo 4°, a qual foi votada e 
aprovada por 7 votos a 1. O Projeto 1974/2022 foi 
aprovado por unanimidade, com a ressalva da 
emenda acatada em plenário. 
   Na sequência, o Projeto de Lei 1975 foi 
apresentado. O PL institui o Incentivo Financeiro 
Va r i áve l  po r  Desempenho  ( IFVD)  aos 
profissionais da Atenção Primária à Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde por desempenho 
de metas do Programa Nacional de Melhorias do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq-
AB). 
     As comissões foram favoráveis ao PL, porém, 
uma emenda modi f icat iva fo i  proposta, 
atualizando o projeto com a Portaria GM/MS 
102/2022, aprovada por sete votos a um. O 
Projeto 1975/2022 foi aprovado por unanimidade. 
   Os vereadores da Casa justificaram a 
aprovação dos dois projetos, ressaltando a 
importância e a imprescindibilidade da atuação 
destes profissionais para os riobranquenses. Os 
parlamentares destacaram que os incentivos 
tratados nos dois projetos não configuram em 
aumento de salário, pois estão diretamente 
condicionados e vinculados ao cumprimento de 
metas que visam ao pleno atendimento da 
população.
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Portarias
Portaria nº 065/2022

           Institui Comissão Especial responsável 
pela Certificação de todo Patrimônio da 

Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco;                                    
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Fica instituída Comissão Especial 

responsável pela Certificação do Inventário 
físico e financeiro dos valores do Patrimônio 
(Tesouraria; Materiais em almoxarifado; Bens 

materiais em uso, estocados, cedidos e 
recebidos em sessão, inclusive imóveis; 

Passivo circulante e não circulante e Contas 
representativas dos atos potenciais ativos e 

passivos) composta dos seguintes membros:
1 – Ana Carolina Pinto Braga (Presidente) 
2 – Diogo Braz Freitas (Vice-Presidente)

3 – Édson Miranda Mayer (Membro)
4 – Karla Oliveira dos Santos (Membro) 

5 – Claudinei Rodrigues da Silva (Membro) 
Art. 2º - A comissão funcionará no período de 

30 a 31 de março de 2022, sendo todo 
trabalho acompanhado pelo Analista de 

Controle Interno.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Visconde do Rio Branco, 30 de março de 2022

Portaria nº 066/2022                                   
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico à 

servidora Janaína Cristina Bernardes pelo 
período de 01 dia, na data de 28/03/22, de 
acordo com atestado médico apresentado. 

Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 
data de 28/03/22.  

Visconde do Rio Branco, 30 de março de 2022

Portaria nº 067/2022
 ATENDENDO uma solicitação do novo 
secretário eleito na 4ª reunião extraordinária 
de 2022, o Vereador João Batista Pazzini;                   

O Presidente da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, no uso de suas 

atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1º - Que a partir do dia 25/03/22, a 
servidora Adriana de Fátima Carlos Souza, 

que ocupa o cargo de Assessor Legislativo na 
Secretaria da Casa, irá também fazer parte 
dos trabalhos da Mesa Diretora em todas as 

reuniões ordinárias e extraordinárias, 
colaborando com o secretário, realizando as 
leituras necessárias, de acordo com o que 

prevê o Regimento Interno.  
Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 

data de 25/03/22.  
Visconde do Rio Branco, 30 de março de 2022

Portaria nº 068/2022                                       
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento odontológico 

ao servidor Rodrigo Amin  Campos pelo 
período de 03 dias, na data de 29/03/22 a 

31/03/22, de acordo com atestado 
apresentado. 

Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 
data de 29/03/22.  

Visconde do Rio Branco, 30 de março de 2022

Portaria nº 069/2022                            
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder folga de aniversário 

conforme Resolução n° 481/2013 ao servidor 
Sérgio Garcia Fernandes pelo período de 01 

dia, na data de 04/04/22. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação.
Visconde do Rio Branco, 04 de abril de 2022

Portaria nº 070/2022                         
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico à 

servidora Lúcia Helena de Souza Teixeira pelo 
período de 04/04/22 a 06/04/22, de acordo 

com atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Visconde do Rio Branco, 04 de abril de 2022

Portaria nº 071/2022                                
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento odontológico à 
servidora Tamyres Tays de Lima pelo período 

de 07 dias, na data de 01/04/22 a 07/04/22, de 
acordo com atestado apresentado. 

Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 
data de 01/04/22.   

Visconde do Rio Branco, 04 de abril de 2022

Portaria nº 072/2022                                 
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder folga de 08 dias à servidora 
Ariane Purgato Ezequiel, de acordo com o art. 
26 da Lei 067/2017, pelo falecimento de seu 

pai, a partir de 03/04/22 até 10/04/22, 
conforme certidão de óbito apresentada.  

Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 
data de 03/04/22.   

Visconde do Rio Branco, 04 de abril de 2022

Portaria nº 073/2022                                  
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias ao servidor Diogo 

Braz Freitas pelo período de 15 dias, a contar 
de 25/04/22 até 09/05/22.  

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

Visconde do Rio Branco, 06 de abril de 2022

Portaria nº 074/2022                          
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias à servidora Kelly 

Aparecida Lucas Portugal pelo período de 15 
dias, a contar de 05/05/22 até 19/05/22.  

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

Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 075/2022                                   
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico ao 

servidor Hugo Costa Alves pelo período de 02 
dias, na data de 06/04/22 a 07/04/22, de 

acordo com atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 

data de 06/04/22. 
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 076/2022                            
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder folga de aniversário 

conforme Resolução n° 481/2013 à servidora 
Chrisleine Elizandra Ribeiro pelo período de 

01 dia, na data de 12/04/22.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação.
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 077/2022                       
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico à 

servidora Lúcia Helena de Souza Teixeira pelo 
período de 02 dias, a contar a partir de 
07/04/22 até 08/04/22, de acordo com 

atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 

data de 07/04/22.  
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 078/2022                               
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:

Processo Licitatório e Extrato de Contrato
Processo Licitatório Nº 10/2022, Dispensa Nº 10/2022 – Ratifico o ato que 
dispensou a licitação, com fundamento na Lei nº 8666/93, art. 24, inciso II, a 
favor da empresa R2 Eletro e Eletrônicos Ltda apresentou melhor proposta 
referente ao item 01, totalizando o valor de R$2520,00: Copress Ltda 
apresentou a melhor proposta referente aos itens 02, 03, 04,05e 07, 
totalizando o valor de R$411,00 e a empresa R.J Comércio de Máquinas e 

Equipamentos Ltda-ME apresentou a melhor proposta referente ao item 06, 
totalizando o valor de R$62,50, visando à contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de material de informática para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco. 05 de abril 
de 2022.

Circulação: 29 de Abril de 2022
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Portarias
Art. 1º - Conceder afastamento médico à 

servidora Lúcia Helena de Souza Teixeira pelo 
período de 06 dias, a contar a partir de 
11/04/22 até 16/04/22, de acordo com 

atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 079/2022        
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico a 

servidor Rodrigo Amin Campos pelo período 
de 02 dias, na data de 11/04/22 até 12/04/22, 
de acordo com atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 080/2022
           CONSIDERANDO a obra de reforma 
do prédio da Câmara Municipal de Visconde 

do Rio Branco;                                     
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a dispensa do dia de 

trabalho, quando necessário, dos servidores 
em decorrência dos transtornos causados 
pela obra de reforma do prédio da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco.
Parágrafo único: um formulário deverá ser 
preenchido com as seguintes informações: 
nome completo do servidor, cargo, setor e a 

data ou período de liberação.
Art. 2° - Deverão assinar o formulário: 

I – O servidor;
II – O Diretor-Geral autorizando;

III – A Assessora da Divisão Contábil, FN e RH 
dando ciência. 

Art. 3º - Esta Portaria retroage seus efeitos à 
data de 08/03/22.  

Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 081/2022                                   
CONSIDERANDO como base a Portaria n° 

184/2019;
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
CAPÍTULO I

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA 
CÂMARA

Art. 1º - O horário normal de funcionamento 
da Câmara Municipal de Visconde do Rio 

Branco compreende o período de 8 às 17h, de 
segunda à sexta-feira.

Parágrafo Único: os servidores terão os 
horários de cumprimento de sua jornada 

determinada na Lei Complementar n° 
067/2017. 

Art. 2º - O servidor que cumprir jornada 
superior a seis horas diárias deverá observar 
o intervalo para refeição e descanso de uma 

hora. 
CAPÍTULO II

DOS PERÍODOS DE TRABALHO
Art. 3° - Para efeito desta portaria, o dia de 
trabalho será separado em dois períodos, 

onde cada período é marcado por registro do 
início do turno de trabalho e registro do 

fechamento do turno de trabalho. 
Parágrafo Único: o primeiro período de 

trabalho é caracterizado do início de sua 
jornada de trabalho até o início do intervalo 

para refeição e descanso, e o segundo 
período é do término do intervalo para 

refeição e descanso até o término da jornada 
de trabalho. 

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 4° - O controle de frequência dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco será realizado por 

meio eletrônico, denominado “ponto 
eletrônico”.

Parágrafo Único: constatados problemas 
técnicos para o registro eletrônico de 

frequência, pelos motivos certificados pela 
Diretoria da Câmara, o controle de frequência 

no período de falha técnica será realizado 
manualmente, por folha de frequência, 
conforme orientações da Assessoria da 
Divisão Contábil, Financeira e Recursos 

Humanos, da Câmara Municipal de Visconde 
do Rio Branco. 

Art. 5° - Todos os servidores da Câmara 
Municipal de Visconde do Rio Branco deverão 
realizar o registro de entrada e saída de seu 

turno de trabalho através do ponto eletrônico, 
exceto o Procurador-Geral da Câmara que 

fará de forma manual.  
Art. 6° - Não serão descontadas nem 

computadas como jornada extraordinária as 
variações de horário de entrada e saída no 

registro de ponto, que não excedam em até 20 
minutos de jornada de trabalho do dia.

Parágrafo Único – atrasos na entrada ou 
saídas antecipadas superiores à tolerância 

referida no “caput” deste artigo serão 
descontados da remuneração do dia, 

integralmente, na forma da legislação em 
vigor. 

Art. 7° - Só será autorizada a prestação de 
serviços em regime de hora extraordinária 
desde que previamente convocada pela 

Diretoria da Câmara, através de ato formal. 
Art. 8° - Ficam desobrigados de marcar o 

ponto os servidores participantes de cursos e 
eventos, devendo os mesmos apresentarem 

cópia do certificado ou declaração ou cópia do 
relatório de viagem ou outro documento 

comprobatório que justifique sua falta ao setor 
de Recursos Humanos. 

Art. 9° - Ficam desobrigados de marcar ponto 
os servidores em período de licença ou 

afastamento previstos na legislação 
específica.

Art. 10° - A ausência de registro ao ponto 
eletrônico por força maior, quando for o caso, 
deverá ser justificada por escrito, perante a 

Diretoria da Câmara. 
Art. 11° - Os atestados médicos ou 

odontológicos, declarações e demais 
documentos que justifiquem a falta do servidor 

deverão ser entregues na Diretoria que 
repassará ao setor de Recursos Humanos no 

prazo de três dias a contar do início do 
afastamento. 

Parágrafo Único: o não cumprimento do prazo 
previsto no caput pelo servidor poderá dar 
causa ao desconto da remuneração do dia. 
Art. 12° - O setor de Recursos Humanos, ao 
imprimir o registro de ponto, para assinatura 
do servidor, e identificar ausência de registro 
de término de período de trabalho para turno 

iniciado ou ausência de registro de abertura 
para turno finalizado, irá notificar por escrito o 
servidor e solicitar verificação de horário junto 
às câmeras de segurança, para correção junto 

ao sistema de ponto eletrônico.
Art. 13º - Os servidores ocupantes de cargos 
comissionados, embora não possuam carga 
horária definida, deverão registrar entrada e 

saída de sua jornada de trabalho, podendo ou 
não totalizar um ou dois período de trabalho, 
de acordo com a necessidade do Presidente 

da Câmara. 
Parágrafo Único: o servidor comissionado que 
deixar de registrar entrada e saída da jornada 

de trabalho, terá descontado de sua 
remuneração valor relativo ao dia. 

Art. 14° - Esta portaria retroage seus efeitos à 
data de 03/01/22 e revogam-se as disposições 

em contrário. 
Visconde do Rio Branco, 11 de abril de 2022

Portaria nº 082/2022
CONSIDERANDO a obra de reforma do 

prédio da Câmara Municipal de Visconde do 
Rio Branco; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter o 
funcionamento da Câmara Municipal, em sua 
essencial função de dar encaminhamento ao 

processo legislativo;
CONSIDERANDO, ainda, a eficácia dos 

meios virtuais para as discussões e votações 
indispensáveis, 

CONSIDERANDO, por fim, que, é obrigatória 
a manifestação do voto do vereador, que é 

essencial à atividade legislativa e ao próprio 
exercício da Democracia (de acordo com o 
Parágrafo Único do Ar. 1° da Constituição 
Federal e Art. 2° do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Visconde do Rio 
Branco);

O Presidente da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, no uso de suas 

atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1º - As reuniões deliberativas ordinárias e 
extraordinárias da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, MG serão realizadas 
remotamente, através de videoconferência, a 
partir do dia 03/05/2022, mediante prévia e 
regular convocação, na forma regimental e 

permanecerão remotas por tempo 
indeterminado.

§ 1º - As sessões, na modalidade remota, 
serão públicas, com transmissão simultânea 

dos canais de mídia institucionais e a 
disponibilização do áudio e do vídeo;

§ 2º - As sessões ordinárias ou 
extraordinárias, na modalidade remota, 

deverão ter a duração máxima de 2 (duas) 
horas.

Art. 2º - Caberá a cada parlamentar diligenciar 
para garantir as condições técnicas para 

acesso pleno, seguro e estável às sessões 
remotas, providenciando equipamento 

compatível para conexão à Rede Mundial de 
Computadores (internet), com banda larga 
que permita qualidade de transmissão e 

recepção de áudio e vídeo; 
§ 1º - Será proibido o compartilhamento do 
link de ingresso às sessões para terceiros;
          Art. 3º - O quórum de votação será 

apurado apenas para os Vereadores que se 
acharem conectados e que proferirem seus 

votos, consignando-se falta aos 
desconectados, salvo problemas técnicos.
Art. 4º - Em casos excepcionais, havendo
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problemas técnicos ou queda da conexão, 

o parlamentar deverá se comunicar 
imediatamente com a Mesa Diretora, pelo 
meio que lhe aprouver, inclusive ligação 
telefônica, que será disponibilizada aos 

presentes, para registrar de modo claro e 
inequívoco, a manifestação de seu voto; 
Parágrafo único - Reserva-se à Câmara 

Municipal a adoção de um grupo fechado 
por aplicativo para a chamada dos 

Vereadores, em caso de falha do sistema 
no momento da votação.

Art. 5º - Em sendo impossível a 
comunicação durante a sessão legislativa, 

o parlamentar deverá, no dia útil 
subsequente à data da sessão, por meio de 
ofício à Secretaria da Câmara, justificando 
a natureza técnica do impedimento, para 

eventuais comprovações - enviar a 
manifestação de seu voto, esclarecendo, 

formal e objetivamente, seu 
posicionamento em votar contra, a favor ou 

se abster da votação;
Art. 6º - Vencido o prazo do artigo 4º sem 
manifestação do Parlamentar, seu voto 

será computado como abstenção, para os 
fins de direito, proclamando-se o resultado 
da votação e ficando assim consignado na 

ata da sessão; 
Art. 7º - Caberá ao Vereador:

I - Fornecer número de contato telefônico 
e/ou endereço eletrônico da rede social 
para recebimento de mensagens, nos 

casos de pane do sistema de 
videoconferência;

II - Manter-se conectado ao dispositivo e ao 
sistema sem entregar a outrem, evitando 

interrupções, enquanto durar a sessão pela 
modalidade remota; 

III - Evitar exposição púbica de pessoas 
que não sejam parlamentares; 

IV - Aplica-se às sessões, pela modalidade 
remota, a disciplina das sessões 

extraordinárias e ordinárias, no que couber.
Art. 8º - O Presidente da Câmara Municipal 

decidirá sobre os casos omissos. 
Art. 9º - Caberá à Mesa Diretora da 

Câmara disponibilizar número telefônico 
para suporte aos Vereadores durante as 

sessões remotas.
Art. 10º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Art. 11 - Esta portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.
Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 

2022

Portaria nº 083/2022          
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder folga de aniversário 
conforme Resolução n° 481/2013 ao 

servidor Márcio Dias Ferreira pelo período 
de 01 dia, na data de 22/03/22.  

Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos 
à data de 22/03/22. 

Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 
2022

Portaria nº 084/2022
CONSIDERANDO que o Diretor-Geral e 

Liquidante da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco estará de férias de 

25/04 a 09/05 de 2022;                            
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Fica responsável pela liquidação de 
despesas no âmbito da Câmara Municipal 
de Visconde do Rio Branco, pelo período 

de 25/04 a 09/05, o servidor Édson Miranda 
Mayer, ocupante do cargo de Vigia. 

Art. 2º - Revogam-s as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 
2022

Portaria nº 085/2022
          CONSIDERANDO que o feriado de 

Tiradentes será em uma quinta-feira, 
21/04/22; 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, no uso de suas 

atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1º - Decretar Ponto Facultativo na 
sexta-feira, dia 22/04/22.   

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

Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 
2022

Portaria nº 086/2022              
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias à servidora Lúcia 
Helena de Souza Teixeira pelo período de 
15 dias, a contar de 02/05/22 até 16/05/22.  

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

Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 
2022

Portaria nº 087/2022                              
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias à servidora Ana 
Carolina Pinto Braga pelo período de 15 
dias, a contar de 16/05/22 até 30/05/22.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.  
Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 

2022

Portaria nº 088/2022                               
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias à servidora Adriana 
de Fátima Carlos Souza pelo período de 15 

dias, a contar de 02/05/22 até 16/05/22.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.  
Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 

2022

Portaria nº 089/2022                              
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico a 
servidor Níkolas Camilo Ferreira Marques 

pelo período de 15 dias, na data de 
14/04/22 até 28/04/22, de acordo com 

atestado médico apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria retroage seus efeitos 

à data de 14/04/22. 
Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 

2022

Portaria nº 090/2022            
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder afastamento médico a 

servidor Rodrigo Amin Campos pelo 
período de 02 dias, na data de 19/04/22 até 
20/04/22, de acordo com atestado médico 

apresentado. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação.  
Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 

2022

Portaria nº 091/2022
           CONSIDERANDO a Portaria 

SMAFEF n° 002/2022, do Poder Executivo 
Municipal, que convoca o servidor para 

retorno às suas atividades;                                    
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar LUIZ FERNANDO SILVA 
do cargo de ASSESSOR DE CONTROLE 

INTERNO da Câmara Municipal de 
Visconde do Rio Branco, conforme 

disposições da Lei de Planos de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos nº 67/2017.

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos 
à data de 14/04/22. 

Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 
2022

Portaria nº 092/2022                                
O Presidente da Câmara Municipal de 

Visconde do Rio Branco, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º- Nomear SÉRGIO GARCIA 

FERNANDES para exercer o cargo de 
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO na 

Câmara Municipal de Visconde do Rio 
Branco, conforme disposições da Lei de 

Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
n° 67/2017.  

Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos 
à data de 15/04/22. 

Visconde do Rio Branco, 19 de abril de 
2022
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