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ATO DA MESA N. 013/2003 

,.. 
A MESA CAMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 
58 inciso I da Lei Orgânica do Município de 17 de Agosto de 1990, 
combinado com os ditames dos artigos 33 inciso XII e 372 inciso I do 
Regimento Interno de 25 de outubro de 1993. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar as atribuições para as funções 
inerentes aos cargos efetivos e em comissão desta Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, para que os servidores cumpram fielmente sob pena de 
responsabi I idade funcional. 

Inciso I- Cargo de "AJUDANTE GERAL" Ref. 3. 

"A"- Executa serviços em diversas áreas da Administração, 
exercendo tarefas de natureza operacional na conservação e manutenção 
dos próprios municipais e outras atividades, executa tarefa rotineira e de 
natureza simples e recebe instrução e supervisão constante de seu chefe 
imediato. 

Inciso II- Cargo "RECEPCIONISTA" Ref. 9. 

"A" - O(a) Servidor(a) ocupante deste cargo tem como 
finalidade de atender o munícipe ou visitante, identificando-o e averiguando 
suas pretensões, para prestar-lhe informações e providenciar o seu devido 
encaminhamento. 

"B" - Registra as visitas e os telefonemas atendidos, 
anotando dados pessoais e comerciais do munícipe e visitante, para 
possibilitar o controle dos atendimentos diários. 

"C" Recebe a correspondência endereçada à 
Administração e dos Srs. Vereadores, bem como aos servidores, 
registrando em livro próprio para possibilitar sua correta distribuição. 
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"D"- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato da qual receberá instrução e supervisão, respondendo pelo 
patrimônio público como sendo os equipamentos e materiais que utiliza. 

Inciso III- Cargo de "ESCRITURÁRIO" Ref. 9. 

"A" - Digitação e ou datilografia de cartas, memorandos, 
relatórios, ofícios e demais correspondências da Administração e dos Srs. 
Vereadores, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas 
minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas. 

"B" - Recepcionar pessoas que procuram a unidade, 
inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as 
informações desejadas. 

"C" - Organiza e mantém atualizado o arquivo de 
documentos da unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, 
visando a agilização de informações. 

"D" - Efetua controle relativamente complexos envolvendo 
interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferencia de cálculos 
de licitações, controle de férias, contábil e ou outros tipos similares de 
controle, para o cumprimento das necessidades administrativas. 

"E" Efetua cálculos utilizando e evolvendo dados 
comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos de 
juros de mora, correção monetária e outros. 

"F" - Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou 
enviando recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos 
serviços executados, recebe e transmite faxsimile. 

"G" Controla o recebimento e expedição de 
correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de 
encaminha-la ou despacha-la para as pessoas interessadas. 

"H" - Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios 
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o 
funcionamento do sistema de comunicação administrativa. 

"I" - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato, recebendo instrução e supervisão, bem como, ter a 
discrição sobre os documentos de caráter sigiloso, além de manter a 
segurança dos equipamentos e materiais que utiliza sob sua 
responsabi I idade. 

Inciso IV- Cargo "DIRETOR DE CONTABILIDADE" ref. 
13. 

"A" - Supervisiona, Planeja, Coordena e executa serviços 
inerentes a contabilidade geral da Câmara Municipal. 
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"B" Escritura analiticamente os atos ou fatos 
administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para 
possibilitar o controle contábil e orçamentário. 

"C" - Promove a prestação, acertos e conciliação de contas 
em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para 
assegurar a correção das operações contábeis. 

"D" - Examina empenhos de despesa, verificando a 
classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o 
pagamento dos compromissos assumidos. 

"E" Elabora demonstrativos contábeis mensais, 
trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e 
financeira, em consonância com as Leis, regulamentos e normas vigentes, 
para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira. 

'* "F" - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato, mantendo sigilo correlato em face da manipulação de 
dados financeiros de custos elevados, além de manter a segurança dos 
equipamentos e materiais que utiliza sob sua responsabilidade. 

Inciso V- Cargo "DIRETOR DE SECRETARIA" Ref. 15. 

"A" - Planeja, coordena e promove a execução de todas as 
atividades de sua unidade, baseando-se nos objetivos a serem alcançados, e 
na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para definir prioridades 
e rotinas. 

"B" - Participa da elaboração da política administrativa da 
organização, fornecendo informações, sugestões, a fim de contribuir para a 
definição de objetivos. 

"C"- Controla o desenvolvimento dos programas, orientando 
os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou 
sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho dos 
trabalhos. 

"D"- Avalia o resultado dos programas, consultando pessoal 
responsável pelas diversas unidades, para detectar falhas e propor 
modificações. 

"E" - Elabora relatórios sobre o desenvolvimento dos 
serviços e os resultados atingidos, informando o superior imediato para uma 
avaliação da política de governo. 

"f"- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato, mantendo sigilo correlato em face do cargo, além de 
manter a segurança dos equipamentos e materiais que utiliza sob sua 
responsabi I idade. 
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Inciso VI Cargo "ASSISTENTE TÉCNICO 
LEGISLATIVO" - Ref. 15. 

"A" - Compreende as tarefas de auxiliar a presidência e a 
mesa diretora, as comissões permanentes e especiais, bem como, os Srs. 
Vereadores no desenvolvimento dos trabalhos legislativos e jurídicos da 
Câmara, com a elaboração de pareceres de admissibilidade favorável ou 
contrário a tramitação, diante da legalidade constitucional e da Técnica de 
Redação, quanto aos Projetos de Leis, apresentados para apreciação, 
deliberação e aprovação. 

Art. 2° - O servidor efetivo ou comissionado deverá 
atender as suas necessidades particulares fora do horário de trabalho, 
exceto quando for de extrema necessidade diante da força maior e caso 
fortuito, amplamente justificada ao seu chefe imediato, 

Art. 3°- O presente ato da Mesa entrará em vigor a partir 
de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
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GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM, em 11 de junho de 2003, 38° da emancipação da 
Cidade de Biritiba Mirim. 

MARCIO APA~E 1 CARDOSO 
Presidente da Câmara 
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AUGU~~~~ARIA FILHO RUBENS~ 

1° Secretário 2° Secretário 

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal , e afixada no 
Quadro de Editais, na mesma data supra. 

Madalena . s de Moraes 

Diretora de Secretar ia 


