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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 

 
CARGO: AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA 
 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição sintética: atender e orientar o público, prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar 
expedientes; operar central telefônica; executar trabalhos de reprografia em geral. 
Descrição analítica: receber, informar e encaminhar o público aos setores competentes; executar serviços de expedição e 
orientação ao público; executar pequenos serviços de digitação; orientar e informar o público, bem como solucionar 
pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de público; responsabilizar-se 
pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes ao público; receber e encaminhar as sugestões e 
reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados; operar equipamentos de reprografia em geral; operar 
com centrais e aparelhos telefônicos; efetuar as ligações solicitadas; receber e transmitir mensagens; atender a 
chamadas internas e externas; prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos 
e centrais telefônicas; realizar os registros correspondentes às atividades desenvolvidas; auxiliar nas atividades relativas 
a eventos e solenidades conforme solicitação ou designação superior; executar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 40 horas semanais 
Outros: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos e feriados. 
 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Médio Completo. 
Idade: mínima de 18 anos 
 
RECRUTAMENTO: 

Concurso público 
 
 
CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
 
ATRIBUIÇÕES: 

Descrição sintética: executar tarefas de natureza administrativa e legislativa; realizar atividades de natureza técnica, 
relacionadas ao planejamento, organização, assessoramento, estudo, pesquisa e execução de tarefas que envolvam o 
andamento de processos; apoio à análise e pesquisa de legislação; outras atividades de assessoramento do Legislativo. 
Descrição analítica: fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, os decretos legislativos, as 

resoluções e ordens de serviço da Câmara; redigir atas de reuniões; realizar gravações das reuniões da Câmara; orientar 
o trabalho das Comissões; registrar o trabalho da Câmara; realizar a organização dos arquivos de leis, alterações de leis, 
resoluções, decretos legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos externos e internos; preparar os 
Termos de Compromisso e posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito; preparar as eleições da Mesa Diretora e 
das Comissões; executar o processamento e a expedição dos requerimentos, indicações, pedidos de providências e 
pedidos de informações, quando designado; receber a correspondência da Câmara; preparar a pauta que será apreciada 
e participar das reuniões, junto à Mesa, quando determinado; minutar projetos de lei; preparar anteprojetos de lei; fazer a 
revisão e preparar para a redação final, a matéria aprovada; assessorar os Vereadores no processo legislativo; dar 
conhecimento aos Vereadores sobre as matérias que serão apreciadas em Plenário; efetuar revisão dos projetos de leis, 
resoluções, decretos legislativos, indicações, pedidos de providências e informações, requerimento, para que estejam em 
conformidade com o estabelecido pelo Regimento Interno; realizar a organização dos arquivos de leis, alterações de leis, 
resoluções, decretos legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos externos e internos; assessorar na 
execução dos trabalhos contábeis, balancetes mensais e anuais (orçamentário e financeiro); executar serviços de 
controle, organização e informação de despesas do Legislativo; participar do planejamento do orçamento do Legislativo, 
quando designado; secretariar reuniões, comissões de inquérito e integrar grupos operacionais; de acordo com a 
orientação da Presidência, observada a legislação pertinente, executar o controle de pessoal, inclusive com a elaboração 
da folha de pagamento; realizar as compras necessárias, de acordo com a determinação da autoridade superior; realizar 
o controle do almoxarifado e patrimônio; realizar o controle das contas bancárias da Câmara de Vereadores, informando 
os saldos financeiros e orçamentários para as compras necessárias, quando designado; fazer cumprir as determinações 
legais pertinentes à área contábil, financeira e orçamentária; prestar as informações solicitadas por outros órgãos 
(Tribunal de Contas, Receita Federal, Ministério Público e outros), e/ou indivíduos em geral, que versem sobre dados 
administrativos, financeiros, contábeis ou de patrimônio da Câmara; auxiliar o Controle Interno 
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Municipal em suas atividades pertinentes à Câmara; providenciar a publicação de documentos; executar outras tarefas 
correlatas, conforme determinação do Gabinete da Presidência ou 
Administração Geral da Câmara. 
 
LEI Nº 1532, DE 10 DE ABRIL DE 2012. 

10 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 40 horas semanais 
Outros: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público, bem como a prestação de serviço a noite, domingos e 
feriados. 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Médio Completo. 
Idade: mínima de 18 anos 
RECRUTAMENTO: 

Concurso público 
 
CARGO: TESOUREIRO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Descrição sintética: receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos valores entregues a sua 

guarda. 
Descrição analítica: efetuar os registros das entradas e saídas de disponibilidades em caixa ou bancos diariamente; exigir 
documento fiscal idôneo em todos os pagamentos; movimentar contas bancárias em conjunto com os ordenadores de 
despesa, por meios eletrônicos ou através de cheques; organizar fundo de caixa mínimo e máximo; adotar procedimentos 
de controle para assegurar a qualificação dos credores pessoas físicas ou jurídicas que recebam do município; gestionar 
junto às instituições bancárias o recebimento de documentos relativos a débitos a créditos não fornecidos; manter 
programação de pagamentos conforme os vencimentos em ordem cronológica por vínculo de recursos; manter fluxo de 
caixa previsto e realizado no ano e para o ano; efetivar controle diário das conciliações dos saldos com os registros 
contábeis; emitir diariamente, para os ordenadores de despesa e a quem estes indicarem, o boletim de caixa e bancos 
com os respectivos compromissos financeiros; efetuar e registrar as retenções legais e obrigatórias relativo a receitas e 
despesas; realizar conciliações mensais de recebimentos e pagamentos com o setor contábil; informar ao superior 
hierárquico e representar à Unidade de Controle Interno qualquer indício de irregularidade nos processos; manter-se 
atualizado com a legislação municipal e a inerente às suas atividades; manter organizado e arquivado os documentos do 
setor; responsabilizar-se pelo uso dos bens municipais no exercício da função; recusar atribuição que afete a segregação 
de funções; executar outras tarefas correlatas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Horário: 40 horas semanais 
Outros: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Médio Completo. 
Idade: mínima de 18 anos 
 
RECRUTAMENTO: 

Concurso público 
  
 
 
 
 
 
 
CARGO : CONTADOR 

 
Descrição Sintética : Coordenar, supervisionar e executar funções relacionadas aos setores  contábil, financeiro, 

orçamentário e tributário do Poder Legislativo Municipal. 
 
Descrição Analítica: Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade, finanças e orçamento; elaborar plano 
de contas e preparar normas de trabalho no setor de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração dos lançamentos 
contábeis; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros com a respectiva entrega ao 
Tribunal de contas e aos demais órgãos de controle interno e externo; assinar balanços, balancetes e demonstrativos s 
Lei de Responsabilidade Fiscal; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial da Câmara; 
efetuar e acompanhar perícias contábeis; participar dos trabalhos relativos a prestação de contas dos responsáveis pelo 
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Poder Legislativo; orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município; planejar 
modelos e fórmulas para facilitar o uso dos serviços de contabilidade; planejar o fluxo de caixa e a tendência da receita e 
despesa do Poder Legislativo; coordenar e executar a conciliação bancária; emitir pareceres a cerca dos 
questionamentos feitos pelas comissões a respeito de matérias de ordem contábil, orçamentária, financeira ou tributária; 
executar e coordenar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Horário : 40 horas semanais 
 
REQUISITOS PARA O PROVIMENTO: 

 
Instrução: nível superior – curso: Bacharel em Ciências Contábeis 
Habilitação Profissional: Inscrição válida no respectivo órgão de classe 
Idade Minima: 18 anos 
 
 
RECRUTAMENTO: 

 
Concurso Público 
 
 


