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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
 

A) EMPREGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
1.01 – FAXINEIRO – LIMPEZA GERAL 
 
Atribuições:  
I -  Executar trabalhos de limpeza nos prédios da Câmara e Plenário, a higienização e desinfecção em 

salas, banheiros e corredores; 
II -  Realizar a limpeza de móveis, objetos e outros equipamentos; 
III -  Executar a lavagem e guarda de utensílios, para posterior utilização;  
IV -  Fazer e servir café, água, etc., bem como outros serviços de copa e cozinha; 
V -  Receber, armazenar e controlar o estoque dos produtos e utensílios da copa e cozinha, requisitando 

ao superior imediato, sempre que necessário, a respectiva reposição; 
VI -  Auxiliar, quando solicitado, nos trabalhos do Plenário, durante a realização de sessões; 
VII -  Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pela Diretoria da Secretaria. 
 
 
 

B) EMPREGO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – COORDENADOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 
 
Atribuições:  
I -  Escriturar os livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática. Fazer levantamento e 

organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; 
II -  Elaborar relatórios a serem enviados ao Tribunal de Contas (Audesp). Organizar e assinar balanços 

e balancetes. Revisar demonstrativos contábeis; 
III -  Auxiliar na emissão de pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária. 

Orientar e coordenar trabalhos da área patrimonial e contábil-financeira. Preparar relatórios 
informativos sobre a situação financeira, patrimonial, orçamentária. Planejar modelos e fórmulas para 
uso dos serviços de contabilidade; 

IV -  Controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos vereadores; atualizar-se quanto à 
efetiva realização da receita e despesa no âmbito municipal com vistas ao cálculo da remuneração 
dos vereadores e de outras despesas da Câmara Municipal; e efetuar pagamento de vencimentos e 
gratificações aos empregados e subsídios a vereadores em espécie ou por crédito bancário; 

V -  Movimentar contas-correntes bancárias, na forma regulamentar. Efetuar o chamamento dos credores 
da Câmara para fins de pagamento, bem como de funcionários e vereadores que tenham que efetuar 
devoluções. Manter registro do movimento bancário atualizado; 

VI -  Controlar os trabalhos de análise e conciliação bancária das contas, conferindo os saldos, 
localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 

VII -  Preencher, assinar e endossar cheques bancários, juntamente com o Presidente. Conferir e rubricar 
livros pertinentes a registros próprios ao setor da tesouraria. Controlar transferências de valores 
orçamentários; 

VIII -  Executar outros serviços correlatos que lhe forem determinados pela Presidência da Câmara. 
 
 


