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ATO DA MESA DIRETORA Nº 001/CMGM/15 

 
“DISPÕE SOBRE A NORMATIZAÇÃO E 

DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS PARA UM 

EFETIVO CONTROLE DE ENTRADA, 

CIRCULAÇÃO E SAÍDA DE PESSOAS / BENS 

MATERIAIS PELAS PORTARIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 

 A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-

MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 14, do 

Regimento Interno da Casa, pela finalidade do § 4º, do Art. 2º, da Resolução Legislativa nº. 047, 

de 01 de novembro de 1994, Resolução Legislativa nº. 004, de 14 de setembro de 2012, e os 

dispostos na Lei Municipal nº. 347, de 23 de outubro de 1990,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e disciplinar os procedimentos 

para um efetivo controle de entrada, circulação e saída de pessoas / bens materiais pelas portarias 

da Câmara Municipal de Guajará-Mirim; 

 

CONSIDERANDO que o âmbito de aplicação estenderá as comunidades interna 

e externa que necessitam entrar e transitar nas dependências da Câmara e principalmente os 

serviços de Recepção e de Vigilância e Zeladoria desta Casa de Leis; 

 

CONSIDERANDO que a Controladoria Geral Legislativa tem por finalidade o 

assessoramento a Mesa Diretora da Câmara no que diz respeito à elaboração, orientação e 

controle da aplicação das normas administrativas, baixa à seguinte: 

 

 

 

RESOLVE: 
 

 

CAPÍTULO I 

                         DISPOSIÇÃO PRELIMINARES 

 

                                             SEÇÃO I 

                        DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA 

Art. 1º.  O presente Ato tem como finalidade de normatizar e disciplinar os 

procedimentos para um efetivo controle de entrada, circulação e saída de pessoas / bens materiais 

pelas portarias da Câmara Municipal de Guajará-Mirim. 

Art. 2º. Compete restritamente a Câmara Municipal em sua função 

administrativa: 
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a) Assegurar o desenvolvimento, acompanhamento, coordenação, organização e 

gestão da Câmara Municipal;  

 

b) Zelar pela segurança das instalações, pelos equipamentos e pelos utensílios; 

c) Garantir o pessoal indispensável ao seu regular funcionamento; inclusive no 

horário de expediente e na realização as sessões;  

                                               SEÇÃO II 

                                   DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 3º. O funcionamento da Câmara Municipal dentre outras atribuições 

funcionará: 

 

a) Do expediente funcional de segunda a sexta-feira das 08:00 horas as 14:00 

horas; 

 

b) As sessões ordinárias realizar-se-á as quintas-feiras a partir das 19 horas e 30 

minutos, com término previsto no Regimento Interno; 

 

c) Do atendimento a comunidade externa: 

 na recepção de entrada será as segundas a sextas-feiras das 08:00 

horas as 14:00 horas; 

 na administração será nas segundas as quintas-feiras das 09:00 horas 

as 13:00 horas e nas sextas-feiras das 09:00 horas as 12:00 horas;  

 na recepção da Presidência será das segundas-feiras das 08:00 horas 

as 14:00 horas e nas sextas-feiras das 08:00 as 13:00 horas; 

 no gabinete do Vereador será das segundas-feiras as sextas-feiras das 

09:00 horas as 12:00 horas; 

 o protocolo geral funcionará as segundas a sextas-feiras das 08:00 

horas as 14:00 horas, após o expediente funcional o vigilante ficará 

responsável pelo recebimento do documento até as 18:00 horas.  

 

                        SEÇÃO III 

                          DAS INSTALAÇÕES E ACESSO 

 

Art. 4º. São consideradas instalações da Câmara Municipal, todas as construções 

interiores destinadas ao espaço físico e circulação de pessoas, designadamente: 

 

a) Hall de entrada e Salão Nobre Ildair Munin; 

 

b) Plenário das Deliberações Clodoaldo Moura Palha; 

 

c) Ala Aírton Martins Procópio; e 

 

d) Anexo administrativo e gabinete da presidência.  
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Art. 5º. Terão acesso às dependências internas e externas da Câmara Municipal as 

seguintes pessoas: 

 

a)  Autoridades - Pessoas que representam o poder público ou que estão 

investidas de cargo público podendo ser: policiais e membros dos Poderes 

Executivo, Jurídico ou Legislativo; 

 

b) Colaboradores - Pessoas que contribuem com o funcionamento administrativo 

e legislativo da Câmara Municipal (servidores efetivos e comissionados e 

empresas terceirizadas); e 

 

c) Usuários - Pessoas da comunidade que necessitam ter acesso a Câmara 

Municipal. 

 

Art. 6º. O acesso à Câmara Municipal às dependências das instalações interna e 

área externa, ocorrerá da seguinte forma: 

 

I - acesso ao Hall de entrada será pelo portão lateral, localizado na Avenida Firmo 

de Matos, a todas as pessoas citadas nas letras “a”, “b” e “c” do artigo anterior; 

 

II - terão acesso aos portões localizados nas avenidas Cândido Rondon e 15 de 

novembro, as pessoas citadas nas letras “a” e “b”; 

 

III - o segundo portão lateral localizada na Avenida Cândido Rondon será de uso 

exclusivo do Presidente da Câmara Municipal. 

 

IV - os portões e portarias deverão está todas identificadas com letras legíveis aos 

acessos permitidos as pessoas. 

 

V - As entradas da Copa e Anexo Administrativo não se constituem vias de acesso 

a Câmara Municipal e são de uso exclusivo desses serviços. 

 

                                       CAPÍTULO II 

CRITÉRIOS PARA TER ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 

 

Art. 7º. Todos os vereadores, servidores e visitantes deverão passar pela recepção 

de entrada, independente de terem entrado com o veículo. 

 

Parágrafo único - Exceto aos portadores de necessidades especiais e com 

impedimento de ordem física, aos quais o espaço seja insuficiente para terem acesso ao local 

desejado. 

 

Art. 8º. O funcionário público do quadro efetivo e em comissão deverá estar 

portando seu próprio crachá, o qual deve estar posicionado no peito, em situação visível sem 

nada a encobri-lo, para efeito da perfeita identificação. 
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a) Estar na portaria pertinente (autorizada) à sua entrada; 

 

b) Atender às condições contidas nas letras e, f, g e l do art. 9º abaixo. 

 

Art. 9º. Os usuários deverão seguir os seguintes critérios: 

 

a) Ser previamente identificado no Serviço de Recepção e ter recebido o crachá 

correspondente ao seu local da visita; 

 

b) Estar portando no peito, em situação visível, desprovido de qualquer obstáculo 

que concorra para encobri-lo, parcial ou totalmente, o crachá correspondente à sua área (gabinete 

vereador, anexo administrativo, salão nobre, plenário e gabinete da presidência) de destino; 

 

c) Estar no horário de expediente, em palestra, em treinamentos ou cursos, ou 

devidamente autorizado pela chefia imediata ou Presidente da Câmara Municipal; 

 

d) Ser comprovadamente maior de 18 anos, em caso de acompanhante, e maior de 

14 anos, para visitação; 

 

e) Apresentar-se com vestimenta adequada ao ambiente de trabalho da Câmara 

Municipal (evitando saia curta, decote grande, roupas transparentes, bermuda, camiseta sem 

mangas, entre outras); 

 

f) Não apresentar sintomas de embriaguez ou transparecer que tenha utilizado 

drogas ilícitas. 

g) Não estar fumando; 

 

h) Não estar portando aparelhos eletro-eletrônicos, a menos que tenha sido 

previamente autorizado pela Administração e/ou Diretoria Geral; 

 

i) Militar, policial ou membro de Poder Judiciário devem apresentar sua “carteira 

funcional”, que comprove tal situação, e ter justificativa para entrar; 

 

j) Os representantes comerciais somente poderão ter acesso às dependências da 

CMGM, quando sua presença for autorizada e responsabilizada pela chefia a ser visitada; 

 

l) não será permitido o comércio de produtos ou serviços dentro do espaço físico 

da Instituição, quer seja realizado por representantes comerciais ou pelos próprios servidores da 

Instituição, de acordo com o inciso XVIII, Art. 134, da Lei Municipal nº. 374, de 23 de outubro 

de 1990; e 

m) Os visitantes oficiais poderão ter acesso às dependências da CMGM, desde 

que estejam acompanhados de um servidor designado pela presidência, pelo Vereador ou 

membros da Mesa Diretora. 

 

 



                                                PODER LEGISLATIVO  

                                                CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM 

                                                GABINETE DO PRESIDENTE     
  

 

Avenida: 15 de Novembro, 1385 – Centro – Guajará-Mirim – Cep. 76.850-000 

Fones: (69) 3541-2731 (Gab.Pres.) – (69) 3541-8573 (Fone/Fax) 

www.guajaramirim.ro.leg.br 

 

 

 

                                         CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

                                             SEÇÃO I 

DO VIGILANTE 

 

Art. 10. É de responsabilidade dos vigilantes: 

 

I - Manter vigilância sobre as instalações, pátios, casa de bomba d’agua, áreas 

abertas, obras ou reformas em execução da Câmara Municipal; 

 

II - Zelar pela segurança de materiais e veículo sob sua guarda; 

 

III - Verificar se nas dependências da CMGM as pessoas estão portando o crachá 

de forma visível. Caso não estejam, solicitar a correção e / ou apresentação; 

 

IV - Controlar as entradas / saídas das portarias, não permitindo o acesso de 

pessoas sem identificação, exceto os vereadores; 

 

V - Exigir a identificação, quando julgar necessário; 

 

VI - Na atividade de controle da portaria, se o vigilante/porteiro for ofendido, 

desacatado ou ocorrer outra situação que agrida sua integridade física ou moral e em casos de 

indisciplina no cumprimento desta Norma Procedimental, solicitar de imediato a presença de sua 

chefia; 

VII - Agir com respeito e cordialidade no trato com os colaboradores, 

funcionários e comunidade em geral, mantendo atitude, postura e comportamentos condizentes 

com o decoro da profissão; 

 

VIII - Avisar aos visitantes que a CMGM não se responsabiliza por seus pertences 

pessoais, já que não dispõe de receptáculos para acondicioná-los; 

 

IX - Impedir a entrada de pessoas que estejam fumando, alcoolizadas, suspeitas de 

estarem drogadas e com roupas inadequadas; 

 

X - Impedir, caso não haja autorização por escrito, a saída de aparelhos, 

equipamentos e outros bens patrimoniais da Instituição, mesmo que portado por servidores e 

vereadores; 

XI - Não fumar, quando estiver no seu posto de trabalho, principalmente se estiver 

atendendo ao público; 

 

XII - Elaborar relatório diário de ocorrências (registrado em livro próprio), caso 

exista qualquer irregularidade durante seu horário de trabalho, além de comunicar, 

imediatamente, à sua chefia imediata, incluído a entrada e saída de vereadores e servidores fora 

do horário de expediente; 
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XIII - conforme o grau da ocorrência, as chefias superiores também deverão ser 

chamadas, imediatamente, se necessário, acionar a Polícia Militar; 

 

XIV - Verificar os sistemas de alarmes contra roubos e incêndio (quando forem 

instalados); 

 

XV - Examinar volumes, cargas e veículos; 

 

XVI - O vigilante do dia ficará responsável pela abertura e fechamento com 

mecanismo de tranca e/ou controle remoto dos portões descrito nos incisos I, II e III e demais 

portarias localizadas nas instalações do prédio; 

 

XVII – Havendo necessidade de o vigilante se ausentar por qualquer motivo do 

seu posto (mesmo que por alguns instantes), ele deverá solicitar outro vigilante (volante) para 

substituí-lo imediatamente; 

 

XVIII - Fazer rondas internas e externas, exercendo a vigilância ostensiva, as 

quais deverão ser realizadas constantemente, com o objetivo de evitar tumultos e/ ou circulação 

de pessoas em locais não autorizados e de melhorar o sistema de segurança da CMGM; 

 

XIX - Manter em perfeita ordem o claviculário com todas as chaves das 

dependências do Legislativo; 

 

XX – Hastear as Bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, às 08 horas, e 

deverá ser arriada às 18 horas, de segunda à sexta-feira.    

  

Parágrafo único - Quando o Plenário das Deliberações estiver em uso o vigilante 

não poderá se ausentar da entrada principal da Câmara Municipal. 

 

                                             SEÇÃO II 

DA RECEPÇÃO 

 

Art. 11. É de responsabilidade do (a) recepcionista: 

 

I - Receber cordialmente todas as pessoas que se dirigem ao Guichê da Recepção; 

 

II - Identificar o cidadão; 

 

III – Realizar o cadastramento dos visitantes; 

 

IV – No caso de servidor, prestador de serviço que eventualmente esqueceu seu 

crachá, anotar os no “Controle de Acesso a CMGM”; 

 

V – Os Controle de Acesso – CA deverão ser lançado no livro de ocorrência, após 

arquivado por um período de 3 (três) meses na Diretoria Administrativa e, logo após, destruídos; 
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VI – No final do expediente, processar a conferência dos crachás. Caso falte 

algum crachá, comunicar formalmente (por escrito) e imediatamente a Diretoria 

Geral/Administração com a devida justificativa; 

 

VII - Orientar o visitante (solicitar a leitura) sobre as Normas do Visitante, que se 

encontram no verso do crachá; 

 

VIII - Prestar, respeitosamente, informações sobre as rotinas da CMGM, 

principalmente sobre a obrigatoriedade da devolução do crachá; 

 

IX - Entregar ao visitante o crachá correspondente ao local que ele deseja visitar, 

liberando o acesso, e encaminhá-lo à portaria, quando for o caso; 

 

Parágrafo único - Os porteiros / vigilantes e os recepcionistas que estejam 

entrando em serviço (turno de trabalho) deverão verificar se o procedimento anterior foi 

realizado, pois, caso contrário, assumirão total responsabilidade sobre o mesmo. 

 

Art. 12. Este Ato poderá ser atualizada após 30 (trinta) dias da sua efetiva 

publicação, e será realizada pela Controladoria Geral Legislativa - CGL. 

 

Art. 13. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, E  

 

CUMPRA-SE. 

 

Câmara Municipal de Guajará-Mirim/RO, 12 de fevereiro de 2015. 

 

 
 

                                       Paulo Nébio Costa da Silva - PMDB                                       

                                                         Presidente                                                
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