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ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

 
2.01 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 
 
Auxiliar Administrativo Previdenciário: Operacionalizar a abertura de processo administrativo-
previdenciário, zelando pela correta instrução com os documentos necessários; Efetuar cálculos para fins 
previdenciários, discriminando-os; Operar microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos, 
especialmente previdenciários, com o fim de registrar e obter dados; Coordenar a classificação, o registro, 
e a conservação de processos e documentos em arquivos específicos; Colaborar na elaboração de relatórios 
e demais instrumentos com fins estatísticos; Prestar informações de caráter administrativo-previdenciário 
pessoalmente, por escrito e por qualquer meio eletrônico oficialmente utilizado; Acompanhar a evolução de 
processos administrativos-previdenciários pendentes de alguma formalidade necessária; Examinar a 
exatidão de documentos, conferindo autenticidade; datas; prazos; assinaturas etc.; Informar aos 
responsáveis pela autarquia qualquer irregularidade no curso de processos administrativos-previdenciários; 
Colaborar com os órgãos de direção na elaboração de manuais de serviço; Preparar memorandos; ofícios e 
quaisquer documentos ou minutas para publicação ou instrução de processos; protocolizar e registrar a 
entrada e a saída de documentos; tirar cópias de documentos quando solicitado; efetuar atendimento 
telefônico; digitalizar documentos previamente estabelecidos e outras atividades de apoio para execução 
dos trabalhos administrativos e financeiros; atender os servidores ativos, inativos, e pensionistas; controlar 
o calendário anual da Diretoria-Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do SISPREV-
Brodowski; efetuar a retirada e entrega de documentos em órgãos e entidades públicas e privadas; 
fornecer informações e dados técnicos para subsidiar e auxiliar a Procuradoria na análise de questões 
administrativas e/ou jurídicas; executar outras atribuições afins. 
 
 
3.01 – CONTADOR 
 
Contador: Promover os lançamentos contábeis da despesa e da receita do Instituto do RPPS; relacionar e 
classificar a despesa e os empenhos do pessoal e dos recursos recebidos a qualquer título; controlar e 
classificar as receitas, bem como conferir diariamente os extratos contábeis; elaborar e manter atualizados 
relatórios contábeis; assinar balanços e balancetes; manter atualizadas as fichas de despesas e arquivos de 
registros contábeis; promover a prestação, acervo e conciliação de contas; participar da implantação e 
execução de normas e rotinas de controle interno; elaborar demonstrativos contábeis e a Prestação de Contas 
Anual do Instituto; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas 
dos órgãos fiscalizadores; providenciar a guarda de toda documentação para posterior análise dos órgãos 
competentes; atender às solicitações do Ministério da Previdência Social e demais órgãos quando da 
realização de auditorias; manter atualizados os cadastros junto ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo; operar os sistemas de contabilidade; participar da elaboração do orçamento até sua conclusão final, 
acompanhar e controlar sua execução; acompanhar e controlar os resultados da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial; emitir empenhos de despesas e ordem bancária; relacionar notas do empenho, sub-
empenho e estorno emitidos no mês, com as somatórias para fechar com despesas orçamentárias; controlar 
os serviços orçamentários, inclusive a alteração orçamentária; elaborar balancetes, balanços e demais anexos 
exigidos por leis, bem como as prestações de conta do RPPS, com observância dos prazos legais; elaborar 
registros contábeis da execução orçamentária; proceder à escrituração de todos os atos relacionados à gestão 
do patrimônio do Instituto, bem como de outros documentos sujeitos à escrituração de operações relativas a 
direitos e obrigações decorrentes de contratos, convênios ou outros termos firmados; organizar e manter 
atualizado o cadastro de bens móveis e imóveis; inventariar anualmente, o material e os bens móveis 
permanentes do SISPREV-BRODOWSKI; coordenar e controlar pormenorizadamente as prestações de contas 
de responsáveis por valores de dinheiro, inclusive os gastos com diárias e cursos; conhecer a Lei 
Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas do Ministério da Previdência Social, e 
demais que regem o funcionamento do SISPREV-BRODOWSKI, dando efetividade; efetuar o controle dos 
impostos e acompanhamento da legislação tributária; executar outras atividades afins solicitadas pela 
Diretoria-executiva e as editadas no respectivo regulamento do Conselho Federal de Contabilidade. 
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3.02 – PROCURADOR JURÍDICO 
 
Procurador Jurídico: Desenvolver as atividades profissionais de acordo com o mandato ex lege, com 
poderes amplos e gerais para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo representar 
o SISPREV-BRODOWSKI em todas as instâncias, judicial ou extrajudicialmente, nos ajustamentos amigáveis e 
em todas as demais situações que forem necessárias, que envolverem direitos e obrigações do SISPREV-
BRODOWSKI; exercer as funções de consultoria de todas as áreas administrativas do SISPREV-BRODOWSKI e 
órgãos de deliberação coletiva do SISPREV-BRODOWSKI, emitindo pareceres, pesquisando e oferecendo 
alternativas, assistindo e dirimindo dúvidas, por escrito ou verbalmente, e pronunciando-se sobre questões 
jurídicas envolvendo atos administrativos, processos, questões previdenciárias, trabalhistas, licitações e outras 
demandas, elaborar ou apreciar minutas de resoluções, instruções normativas, circulares e demais atos 
administrativos afins; revisar contratos, termos, ajustes, acordos, distratos e aditivos, bem como redigir 
termos de consórcio, convênios e outros atos desta espécie, observando os aspectos técnico-jurídicos; 
desenvolver suas atividades promovendo a advocacia preventiva, através de orientação às pessoas e da 
alteração de procedimentos nos processos, nos aspectos jurídicos; defender, acionar, representar, como 
procurador, atos forenses em juízos ou em ações de direitos e obrigações do SISPREV-BRODOWSKI, nas 
áreas de direito público, privado, administrativo, previdenciário, tributário, cível, fiscal e penal; peticionar, 
aforar, recorrer, recusar, requerer, reclamar, transigir, desistir, firmar termos e compromissos na ausência do 
representante legal do SISPREV-BRODOWSKI, concordar, discordar, coletar e produzir provas com o auxílio 
das áreas competentes, juntar e retirar documentos, fazer declarações e justificações,  praticar os demais 
atos necessários para o fiel, integral e completo cumprimento do mandato de procurador; acompanhar os 
processos em todos os seus trâmites judiciais, praticando atos processuais, conforme publicações nos diários 
judiciários, intimações e/ou notificações judiciais; controlar os prazos e processos judiciais. 


