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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

 
CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

2.01 - OFICIAL LEGISLATIVO 
Secretariar reuniões, lavrar atas, elaborar pautas, escriturar e controlar o movimento dos processos,  executar 

serviços técnicos de assessoria aos membros da Edilidade, permitindo que os mesmos desempenhem as suas 
funções legislativas com maior agilidade e eficiência, recepcionar visitantes oficiais, preparar as matérias que 

visem a divulgação das atividades da administração legislativa, proporcionar as condições adequadas para toda 

cobertura jornalística de interesse do Poder Legislativo, distribuir todos os materiais de divulgação aos canais de 
comunicação existentes. 

 
CARGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 

3.01 - ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO 

Assessorar a Presidência e demais unidades organizacionais da Câmara nas questões jurídicas; dirigir, 

coordenar, controlar, orientar e gerenciar as atividades de natureza administrativa da Assessoria Jurídica; ser 
responsável pela elaboração de requerimentos, indicações e projetos de leis e respectivos pareceres; 

acompanhar integralmente o processo  legislativo, nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica 
Municipal; elaborar justificativas e recursos referentes ás notificações e decisões do Tribunal de Contas do 

Estado; acompanhamento e avalição das ações do Poder Legislativo Municipal, da gestão desempenhada pelos 

membros  da Mesa e dos atos  dos responsáveis  pela aplicação dos recursos alocados por meio do repasse 
constitucional, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, na forma estabelecida na 

legislação que instituiu o sistema de controle interno; executar outras atividades inerentes á sua área de 
competência.  

  

3.02 - CONTADOR 

Ser responsável por serviços de contabilidade no órgão legislativo; assessorar e executar trabalhos de ordem 

técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário; responsável pela elaboração, preenchimento e 
controle dos programas do Tribunal de Contas do Estado, bem como o programa AUDESP; executar outras 

atividades inerentes á sua área de competência. 


