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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS – NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: Controlador Interno 

Requisitos para investidura no cargo: Curso Superior De Administração Ou Contabilidade.  

Atribuições do Cargo: Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos Programas de 

Governo e dos Orçamentos do Legislativo Municipal. II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto á eficácia da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial no Órgão da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos 

públicos pela entidade de direito Público. III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 

direitos e haveres da Câmara Municipal. IV - Apoiar o Controle externo no exercício de sua missão institucional. V - Além de 

outras atribuições definidas por ato próprio deste Poder Legislativo, a fiscalização e o acompanhamento das metas do 

Orçamento anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ênfase nos seguintes aspectos: a) - atingimento das metas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. b) - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição 

em Restos a Pagar de um exercício para outro. c) - medidas adotadas para o retorno das despesas total com pessoal ao 

respectivo limite, nos termos dos art. 22 e 23, da Lei Complementar n°. 101/2000. d) -providencias tomada conforme o disposto 

no art.31da Lei Complementarn°.101/2000, para redução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos 

limites. e) - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei 

n°. 101/2000. f) - cumprimento do limite de gastos totais do Legislativo Municipal, quando houver. VI - O responsável pelo 

Controle Interno do Legislativo Municipal ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência 

de imediato ao tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 48 da Lei Complementar 

Estadual n°. 154/96. VII - ao membro do Controle Interno da Câmara Municipal, deverá ser assegurada a condição de 

independência para o exercício de seu mister, conforme Regimento próprio. VIII - as Prestações de Contas do Exercício 

Financeiro deverá ser assinada pelo responsável pelo Controle Interno do Órgão e, deverá ser acompanhada do relatório e 

certificado de auditoria, com Parecer do dirigente do Órgão do Controle Interno, nos termos do disposto no Art. 9°, da Lei 

Complementar Estadual n°. 154/96. XIV - desempenhar outras funções que sejam atribuídos pela Direção Geral da Câmara 

Municipal e/ou pela Presidência. X – Fiscalizar todos os Processos abertos no Setor Contábil, caso seja solicitado, emitindo seu 

Parecer e acompanhando até sua execução final. 
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NIVEL MÉDIO 

 

CARGO: Agente Administrativo 

Requisitos para investidura no cargo: Ensino Médio.  

Atribuições do Cargo: Executar atividades administrativas nas diversas unidades administrativas municipais. Executar 

trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários; redigir instruções, ordens de serviço, minutas 

de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos sobre assuntos do órgão; minutar contratos em geral; auxiliar na 

aquisição e suprimento de material permanente e de consumo, divulgação de editais e outras tarefas correlatas; fazer 

anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos registros em geral; colaborar na redação de 

relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou normas do órgão; expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, 

certidões e termos de ocorrência em geral; preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão; realizar registros 

em geral; secretariar autoridades de hierarquia superior, taquigrafando, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; 

providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; sugerir métodos e processos de trabalho para 

simplificação, recebimento, classificação registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processos e 

papéis em geral; colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de planos de ação; acompanhar 

ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos; realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, a fim 

de possibilitar sua classificação e retribuição, a organização de novos quadros de serviços, novos sistemas de ascensão, 

progressão e avaliação de cargos; participar na elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive para a 

aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para administração de material; manter atualizado o cadastro 

de contribuintes do município; desempenhar outras tarefas afins.   
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NIVEL FUNDAMENTAL 

 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Requisitos para investidura no cargo: Nível Fundamental.   

Atribuições do Cargo:  Executar serviços relativos ao auxílio de tarefas, conforme lhe for atribuído no setor do Legislativo 

Municipal, que estiver desempenhando suas funções, subordinado ao Diretor Geral; manter em dia o sistema de arquivamento 

de expedientes, ou seja, correspondência expedida e recebida pela Câmara Municipal; auxiliar os demais membros da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal em todas as tarefas administrativas e legislativas específicas da função entre outras designadas 

pelo Presidente da Câmara e Diretor Geral; auxiliar no atendimento de pessoas que procurem os Vereadores em seus gabinete 

e Presidência do legislativo; ajudar no controle do almoxarifado do legislativo Municipal, com entrada e saída de produtos de 

limpeza, consumo e material de expediente; desempenhar outras atividades designadas pelo Diretor Geral ou Presidente da 

Mesa Diretora; Auxiliar nos trabalhos das Comissões Permanentes.  

CARGO: Servente 

Requisitos para investidura no cargo: Nível Fundamental.   

Atribuições do Cargo: Executar serviços de limpeza nas instalações, na parte interna e externa, inclusive mantendo a higiene 

possibilitando o ambiente propício de trabalho; manter limpo os vidros e móveis arrumando os locais de trabalho; manter 

arrumado o material de trabalho sob sua responsabilidade e em ordem; solicitar requisições de material de limpeza e higiene, 

quando houver necessidade e também requisições tais como: açúcar, café e outros materiais de consumo necessários; prestar 

informações simples pessoalmente e encaminhar visitantes a Chefia de Gabinete ou seja, onde o mesmo estiver procurando a 

falar com vereador ou até mesmo algum servidor da Casa; recolher, armazenar e incinerar o lixo; executar outras tarefas afins 

que lhe forem designadas através de atos administrativos; executar trabalhos diariamente na copa como fazer café, chá, sucos, 

servir água, e manter limpos os demais materiais de uso na copa; Prestar seu labores, servir café, água e executar de mais 

tarefas necessárias. 

 

CARGO: Auxiliar de serviços diversos 

Requisitos para investidura no cargo: Nível Fundamental.   

Atribuições do Cargo:  Atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos gerais de serviços de limpeza. Efetua a 

limpeza de parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os 

referidos locais em condições de higiene e trânsito. Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, 

pias, vidraças, jardins); transporte de móveis e objetos em geral; serviços de carga e descarga de materiais; executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza da função.  

 


