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RESOLUÇÃO N° 03/2021, de 22 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a alteração da Resolução n° 02/2019, de 05 de 
julho de 2019 que trata da Estrutura Administrativa da 
Câmara Municipal de Roseira, e dá outras providências.

A M esa da Câm ara M unicipal de Roseira, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câm ara M unicipal aprovou e ela prom ulga a seguinte Resolução:

Art. Io. O "ANEXO I - QUADRO DE PESSOAL -  REQUISITOS -  CARGA 

HORÁRIA" do item “I.I -  Cargo em Comissão” da Resolução n° 02/2019, de 05 de julho 

de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

CARGO QUANTIDADE REFERÊNCI
A

SALARIAL

CARGA
HORÁRIA

FORMA DE 
PROVIMENTO

REQUISITOS PARA 
PREENCHIMENTO 

DO CARGO

1-) Motorista 01 (um) 03 30 (trinta) horas 
semanais

Concurso Público Ensino Fundamental + 
Carteira Nacional de 
Habilitação - Categoria 
AB

2-) Escriturário 01 (um) 04 30 (trinta) horas 
semanais

Concurso Público Ensino Médio Completo

3-) Contador 01 (um) 05 20 (vinte) horas 
semanais

Concurso Público Superior Completo em 
Ciências Contábeis + 
Registro no Conselho 
Regional de Contabilidade 
(CRC)

4-) Oficial 
Legislativo

01 (um) 06 30 (trinta) horas 
semanais

Concurso Público Ensino Médio Completo

5-) Procurador 
Jurídico

01 (um) 06 20 (vinte) horas 
semanais

Concurso Público Superior Completo em 
Ciências Jurídica + 
Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB)
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6-) Oficial de 01 (um) 06 30 (trinta) horas Concurso Público Superior Completo em
Comunicação e semanais Comunicação, Jornalismo 

ou Relações Públicas
de Plenário

Art. 2o. O "ANEXO I - QUADRO DE PESSOAL -  REQUISITOS -  CARGA 

HORÁRIA" do item “I.II -  Cargo em Comissão” da Resolução n° 02/2019, de 05 de julho 

de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

CARGO QUANTIDADE REFERÊNC
IA

SALARIAL

CARGA
HORÁRIA

FORMA DE 
PROVIMENTO

REQUISITOS PARA 
PREENCHIMENTO 

DO CARGO

1 -) Chefe de 
Gabinete da 
Presidência.

01 (um) I 30 (trinta) horas 
semanais

Livre Nomeação 
(Natureza 
Política)

Superior Completo em 
Ciências Jurídicas 

(mediante apresentação 
do diploma expedido por 
instituição credenciada ao 
MEC). Inscrição regular 

na OAB - Ordem dos 
advogados do brasil.

Art. 3o. O "ANEXO II - Descrição Sumária e Detalhada", da Resolução n° 02/2019, 

de 05 de julho de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

I -  Cargos efetivos -  Descrição Sumária e Detalhada.

1-) Motorista

Requisitos necessários: Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Descrição sumária:
■ Exercer atividades de dirigir os veículos da Câmara, em viagens fora do município ou do Estado, 

transportando passageiros, funcionários, autoridades e/ou cargas para locais pré-determinados. 
Descrição detalhada:



Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro -  Tel.: (Oxx) 12.3646-2328
CEP 12.580-000 -  ROSEIRA -  Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Roseira

■ Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, da água e 
do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;

■ Dirigir e manobrar veículos, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no 
trajeto indicado, com rigorosa observância das condições de trânsito e das normas do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB);

■ Zelar pela manutenção do veiculo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito 
estado;

■ Comunicar ocorrências havidas no trânsito;
■ Responder pelo transporte de materiais e cargas;
■ Anotar, antes da partida, os locais a visitar;
■ Controla o consumo, a quilometragem, a lubrificação e a limpeza do veículo sob sua guarda;
■ Dirigir os veículos de propriedade do Legislativo, atendendo às necessidades do expediente dos diversos 

setores da Câmara;
■ Assegurar e garantir a integridade física de autoridades e personalidades brasileiras quando em trânsito 

no veículo que estiver sob sua responsabilidade e condução;
■ Prestar socorro em caso de emergência, comunicando e registrando as ocorrências de serviços ao seu 

superior imediato;
■ Cuidar da manutenção e limpeza dos veículos sob sua guarda e responsabilidade;
■ Comunicar a chefia imediata a ocorrência de falhas mecânicas, solicitando os devidos reparos;
■ Conduzir os veículos em estreita observância às normas de trânsito, sob pena das responsabilidades 

previstas em ato próprio e demais cominações legais;
■ Atender, mediante determinação da Presidência, os membros da Mesa, das Diretórias, Procuradoria 

Jurídica e Secretaria, quando exclusivamente em serviços da Edilidade;
■ Informar à chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Câmara e 

no veículo da Câmara.
■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

2-) Escriturário
Requisitos necessários: Ensino médio completo.

Descrição sumária:

■ Executa atividades que exigem o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos 
e metodológicos em áreas de natureza administrativa e legislativa e analisa e acompanha processos em 
geral.

■ Descrição detalhada:
■ Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e almoxarifado;
■ Fazer cotação e orçamento de materiais e serviços;
* Zelar pela conservação dos materiais;
■ Efetuar os registros de entrada e saída dos materiais;
■ Controlar o fluxo de consumo e o nível de estoque e elaborar o planejamento ou reposição e a 

adequação das especificações dos materiais e equipamentos;
■ Verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as 

necessidades futuras;
■ Controlar o recebimento do material comprado, confrontando as notas de pedido e as especificações 

com o material entregue; organizar o armazenamento de materiais e produtos, identificando-os e 
determinando sua acomodação de forma adequada;

■ Registrar a triagem, distribuir, classificar, localizar e verificar documentos;
■ Conferir dados de documentos;
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■ Preparar minutas, preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 
elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.

■ Verificar prazos estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 
planejamento;

■ Protocolar, autuar e encaminha documentos e processos referentes à compras;
■ Distribuir material de expediente;
■ Controlar a expedição de malotes e recebimentos;
■ Atualizar dados no sistema operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados;
■ Realizar trabalhos externos à Câmara, se necessário;
■ Redigir e digitar; organizar, controlar e executar, as tarefas relativas ao recebimento, estocagem, 

distribuição, registro, inventário e reposição de materiais de consumo e permanente;
■ Coordenar e executar, sob supervisão, as tarefas relativas à contratação de serviços de aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes e de consumo, mediante requisições dos órgãos competentes de 
acordo com a legislação vigente;

■ Prover tratamento equânime dos fornecedores, avaliando a capacidade potencial e realizada de cada um, 
técnica e comercialmente.

■ Acompanhar o cumprimento das condições contratadas, como prazos, descontos, recebimentos, 
reclamações.

■ Obter do fornecedor reembolso de material rejeitado pelo controle de qualidade.
■ Tomar medidas oportunas para a reposição deste material, de maneira a cumprir os prazos nas execuções 

dos projetos e serviços da Câmara.
■ Obter preços e condições necessárias na execução de projetos e serviços.
■ Realizar compra de materiais mediante pesquisas, contatos e consultas com fornecedores.
■ Receber requisições de compra de material.
■ Realizar cotações de preço e prazo de entrega e encaminhar relatório ao superior hierárquico.
■ Atualizar o cadastro de fornecedores.
■ Informar à chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Câmara.
■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

3-) Contador
Requisitos necessários: Possuir registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Descrição sumária:

■ Promover o controle, conferência, classificação e contabilização das operações orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal;

■ Cuidar da elaboração e execução do Orçamento da Câmara;
■ Promover a Prestação de Contas da Câmara.

Descrição detalhada:

* Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;

■ Organizar e manter atualizado os fichários de controle de verbas e controle de receita e despesa;
■ Proceder, por ocasião da aprovação da lei orçamentária, o registro de fichas próprias, da fixação 

da despesa, segundo as unidades orçamentárias;
* Executar os serviços relativos à emissão do empenho prévio da despesa;
■ Controlar a realização, a liquidação das despesas através dos registros próprios, fornecendo os 

elementos necessários para a contabilização;
■ Auxiliar na conciliação dos registros contábeis com os registros extra-contábeis de sua 

competência;
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* Auxiliar na montagem das demonstrações constantes dos anexos da lei 4.320/64 e atos 
complementares; avisar, imediatamente, ao seu superior hierárquico o esgotamento de qualquer 
item de dotação orçamentária;

■ Contabilizar os documentos, analisando-os e processando-os, para assegurar a observância do 
plano de contas adotado;

■ Conferir a conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 
erros, para assegurar a correção das operações contábeis;

■ Elaborar o balanço anual da Câmara Municipal;
■ Elaborar a prestação de contas para apreciação da Câmara Municipal e remessa ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo;
■ Escriturar livros contábeis;
* Fazer a escrituração sintética e analítica dos lançamentos relativos às operações contábeis, 

visando demonstrar a receita e despesa;
■ Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, 

móveis, utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados em 
cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes;

■ Organizar, elaborar e assinar balancetes, balanço e demonstrativos contábeis, relativos à execução 
orçamentária e financeira, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, económica e financeira da Administração do Legislativo 
Municipal;

■ Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, económica e financeira da Câmara;
* Assessorar presidência da Câmara em assuntos financeiros, contábeis e orçamentários, dando 

pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis;
■ Efetuar os controles de gastos em conformidade com as normas legais;
■ Promover a anulação de empenhos, quando tal medida se justificar; registrar os adiantamentos 

concedidos por conta de dotações orçamentárias e controlar os vencimentos dos prazos para a 
apresentação das respectivas prestações de contas;

■ Examinar, orientar e executar a escrituração contábil;
■ Enviar as informações ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dentro 

dos devidos prazo estabelecidos;
■ Atender às demandas dos órgãos fiscalizadores dentro dos devidos prazos estabelecidos e realizar 

perícia;
■ Prestar apoio a Presidência e à Comissão de Finanças e Orçamento na análise dos Projetos de Lei 

relacionados às peças orçamentárias do município (Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamento Anual) e apoiar na realização das respectivas audiências públicas.

■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.
* Emitir parecer técnico sobre matérias, processos legislativos, leis e demais procedimentos da 

área da contabilidade, encaminhados pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, pela 
Presidência, pelas Comissões e pelos Vereadores.

4-) Oficial Legislativo.

Requisitos necessários: Ensino médio completo.

Descrição sumária:

■ Coordenar e assessorar os trabalhos nas sessões plenárias, bem como dirigir os atos praticados pelos seus 
subordinados.

■ Direcionar, orientar e controlar os serviços do departamento administrativo e legislativo, dotando-o de 
recursos materiais e humanos necessários e exercendo sua coordenação para alcançar os objetivos e os 
resultados estabelecidos pelo Presidente da Câmara.
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Descrição detalhada:

■ Auxiliar os diversos órgãos do Poder Legislativo na execução de suas funções típicas;
■ Coordenar os trabalhos legislativos, a realização de sessões extraordinárias, ordinárias e outros eventos 

atinentes à atividade legislativa, bem como a elaboração da pauta de trabalhos e registro audiovisual das 
sessões;

■ Assessorar a elaboração das proposições legislativas;
* Dar encaminhamento, por determinação dos vereadores, aos projetos de lei e outros atos normativos, 

pedidos de informação e outros;
■ Supervisionar o registro das atividades legislativas, dentre elas, o arquivamento organização, inclusive 

de forma eletrónica;
■ Acompanhar as comissões permanentes ou especiais em suas atividades;
■ Controlar o expediente interno (requerimentos, ordem das pautas e indicações);
■ Prestar assessoria às bancadas nas sessões plenárias.
■ Estabelecer as normas de serviços e procedimentos de ação examinando e determinando as rotinas de 

trabalho e as formas de execução, para obter melhor produtividade dos recursos disponíveis;
■ Promover a articulação dos setores vinculados ao departamento, baseando-se em informações, programas 

de trabalho, pareceres, reuniões conjuntas, para integrá-los e obter maior rendimento das atividades;
■ Fazer cumprir decisões tomadas em assuntos de sua competência legal ou regimental, baixando 

instruções de serviços, controlando o cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realização dos 
objetivos previstos;

■ Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Mesa ou pelos Vereadores, relativos à aplicação 
do Regimento Interno e ao andamento das proposições;

■ Executar as atividades ligadas diretamente à área Parlamentar;
■ Cuidar da correspondência oficial do presidente e das correspondências da Câmara;
■ Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias, pareceres, 

pautas, atas, relatórios, roteiros, correspondências e outros atos normativos afetos à administração da 
Câmara e demais documentos administrativos;

• Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Câmara;
■ Realizar atendimento ao público;
■ Receber, registrar, protocolar, autuar e controlar os documentos e processos em geral, e encaminha-los à 

unidade destinada;
■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

5-) Procurador Jurídico

Requisitos necessários: Possuir curso superior completo em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Descrição sumária:

■ Representar Judicialmente a Câmara Municipal, mediante delegação do Presidente;
•  Examinar e opinar nos processos administrativos de interesse dos servidores, vereadores, e requerimentos 

apresentados por pessoas físicas e jurídicas;

Descrição detalhada:

■ Examinar e opinar em processos de licitação;
■ Minutar contratos, projetos e demais documentos em que a Câmara Municipal seja interessada;
• Examinar, orientar e emitir pareceres, por escrito ou verbal, assistindo à Presidência, Chefia de Gabinete 

e ao Plenário, em assuntos de natureza jurídica;
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■ Examinar e orientar a elaboração das proposituras legais afetas ao processo legislativo, prestando ao 
Plenário, às comissões permanentes e especiais e aos vereadores, as informações e assistência jurídica 
necessárias, quando por estes solicitados;

■ Examinar decretos e atos do Poder Executivo, quando versar sobre matéria de competência do 
Legislativo;

■ Interpretar textos legais ou regulamentares de interesse do Plenário ou da Câmara;
■ Prestar serviços de pesquisa para a elaboração de projetos de Lei;
■ Comparecer às sessões da Câmara, prestando assistência jurídica, quando a presença for requisitada pelo 

Plenário, pelo Presidente ou pelos vereadores;
■ Prestar assistência jurídica aos vereadores sobre assuntos pertinentes à atividade legislativa, quando 

solicitado;
■ Prestar assistência jurídica às comissões permanentes e especiais em assuntos pertinentes à atividade 

legislativa e dando suporte legal às atividades por elas desenvolvidas;
■ Auxiliar os trabalhos do Chefe de Gabinete, quando solicitado;
■ Apresentar-se nos dias e horários de sessões, assessorando o Presidente, vereadores nos assuntos 

inerentes ao Legislativo e de interesse da Câmara;
■ Representar a Câmara Municipal, seus presidentes e ex-presidentes junto ao Tribunal de Contas, nos 

processos e procedimentos em que haja interesse institucional da Câmara, apresentando justificações, 
defesa, requerimentos, consultas ou representações necessárias para o deslinde dos fatos, a fim de 
assegurar a soberania e a legalidade dos atos do Poder Legislativo Municipal, praticados no exercício da 
Presidência.

• Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

6-) Oficial de Comunicação e Plenário.

Requisitos necessários: Possuir curso superior completo em Comunicação, Jornalismo ou Relações Públicas.

Descrição sumária
• Preparar papéis de tramitação de natureza legislativa e administrativa; Redigir e expedir ofícios e 

memorandos; Subsidiar a redação e a tramitação administrativa dos documentos e proposituras da 
Câmara de Roseira;

• Prestar orientação, apoio e auxílio aos Parlamentares, à Mesa Diretora, às Comissões e às Assessorias da 
Câmara, com relação à redação das proposituras apresentadas.

• Executar atividades de assessoria de imprensa, de comunicação e de apoio às atividades legislativas e 
administrativas da Câmara.

Descrição detalhada
• Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias, pareceres, 

pautas, atas, relatórios, roteiros, correspondências e outros atos normativos afetos à administração da 
Câmara e demais documentos administrativos;

• Realizar fechamento da pauta das sessões legislativas, conforme Regimento Interno da Câmara
• Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à gravação, transmissão e exibição de sessões, reuniões, 

audiências públicas e outras atividades legislativas, institucionais ou de interesse público, e, em caso de 
terceirização de tais serviços, ser responsável pela gestão do respectivo contrato;

• Auxiliar os vereadores na elaboração de requerimentos, proposituras, moções, indicações etc.
• Apoiar o Presidente e a Mesa Diretora na condução dos trabalhos do Plenário, incluindo a leitura das 

proposições, correspondências e comunicados, conforme solicitação da Presidência.
• Executar serviços relacionados às sessões solenes, ordinárias e extraordinárias, e dar as devidas 

providências às matérias apresentadas;
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• Prestar informações sobre assuntos de sua alçada aos senhores Vereadores, à Mesa, às Comissões e às 
Diretórias;

• Preparar, compor e revisar a publicação oficial das matérias administrativa e legislativas da Câmara;
• Auxiliar seus superiores imediatos na elaboração, controle, andamentos e execução dos trabalhos de sua 

área de atuação;
• Receber, registrar, protocolar, autuar e controlar os documentos e processos em geral, e encaminha-los à 

unidade destinada;
• Preparar minutas, preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 

elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.
• Realizar registro, serviços de distribuição e remessa de documentos oficiais;
• Verificar prazos estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 

planejamento;
• Responsabilizar-se pelas notificações recebidas pelo Sistema de Informação ao Cidadão e pela Ouvidoria 

da Câmara;
• Atualizar dados no sistema operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados;
• Realizar a divulgação dos eventos da Câmara Municipal de Roseira, nos diversos meios de comunicação;
• Atividades relacionadas à divulgação jornalística; à criação, à manutenção e à atualização do Portal da 

Câmara de Roseira junto à Internet e Redes Sociais;
• Manutenção e atualização de banco de fotos de parlamentares e de eventos da Câmara de Roseira;
• Produção do jornal de comunicação interna;
• Promoção, apoio e divulgação de eventos de interesse público da Câmara de Roseira; e todas as demais 

atividades pertinentes à área de comunicação social.
• Separar, arquivar as publicações oficiais de matérias cujo título façam referência expressa ao Poder 

Legislativo Municipal de Roseira;
• Zelar pela qualidade das informações disponibilizadas na Seção de Acesso à Informação do sítio 

eletrónico da Câmara Municipal;
• Orientar e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos serviços disponíveis;
• Analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas presencialmente, por correspondência física ou por 

meio eletrónico;
• Realizar atividades jornalísticas, fotográficas e de cinegrafia na cobertura de eventos de interesse da 

Câmara Municipal.
• Organizar arquivos digitais e/ou comuns de informações e imagens.
• Apresentar, apurar, reportar, dirigir e editar notícias e noticiários.
• Coletar e checar informações através de recursos de apuração jornalística.
• Construir relacionamento com fontes de informação nos diversos setores da sociedade.
• Realizar atendimento ao público
• Prestar assessoria e atendimento à imprensa;
• Demais atividades que exijam nível superior de escolaridade em Jornalismo ou congénere, concernentes 

à área de Comunicação Social;
• Informar à chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências;
• Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata da Câmara.

III -  Cargos em Comissão -  Descrição Sumária e Detalhada

a) 01 (um) Cargo de Chefe de Gabinete da Presidência
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I- Chefe de Gabinete

• Coordenar as atividades de relacionamento da Câmara Municipal com outros órgãos públicos e privados;
• Zelar pela correspondência recebida e expedida, providenciar seu encaminhamento e atender, sempre 

que possível, os pedidos formulados;
• Fornecer apoio às iniciativas do Presidente, acompanhando-o, substituindo-o ou representando-o nas 

ações sociais de que deva participar;
• Revisar pronunciamentos do presidente para inserção em ata ou publicação;
• Assessorar as comissões na elaboração de pareceres, emendas, quando devidamente autorizado pela 

Presidência, colaborando com o andamento dos trabalhos, com vistas a desenvolver atuação integrada 
aos princípios da administração pública;

• Apresentar-se nos dias e horários de sessões, assessorando o Presidente, sempre que por ele requisitado;
• Promover o intercâmbio com outras Câmaras Municipais, a fim de oferecer e obter subsídios que possam 

interessar às atividades legislativas;
• Informar o Presidente sobre a realização de eventos e atos oficiais do Município, de modo a tomar 

possível a sua participação, acompanhando-o quando solicitado;
• Realizar outros serviços não especificados que, por sua natureza, enquadrem-se nas atribuições do cargo, 

desde que com delegação do Presidente;
• Exercer a função de fiscal dos contratos e de termos aditivos de contratos em que a Câmara Municipal 

seja parte, nos termos do Artigo 67, da Lei 8.666/1993, assessorando os departamentos da Câmara com 
vistas à assegurar a regular execução dos contratos firmados.

Art. 4o. Fica revogado o Artigo 4o, da Resolução n° 02/2019, de 05 de julho de 2019.

Art. 5o. Acrescenta-se o Artigo 4-A à Resolução n° 02/2019, de 05 de julho de 2019, 
com a seguinte redação:

“Artigo 4-A. A prorrogação da jornada de trabalho será realizada mediante compensação 
na forma de Banco de Horas e/ou indenizadas em pecúnia, a ser disciplinada por Resolução 
própria”.

Art. 6o. Ficam mantidas as demais disposições contidas na Resolução n° 02/2019, 

de 05 de julho de 2019, desde que não conflitem com as diretrizes aqui previstas.

Art. 7o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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■ Preparar minutas, preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 
elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.

■ Verificar prazos estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 
planejamento;

■ Protocolar, autuar e encaminha documentos e processos referentes à compras;
■ Distribuir material de expediente;
■ Controlar a expedição de malotes e recebimentos;
■ Atualizar dados no sistema operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados;
■ Realizar trabalhos externos à Câmara, se necessário;
■ Redigir e digitar; organizar, controlar e executar, as tarefas relativas ao recebimento, estocagem, 

distribuição, registro, inventário e reposição de materiais de consumo e permanente;
■ Coordenar e executar, sob supervisão, as tarefas relativas à contratação de serviços de aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes e de consumo, mediante requisições dos órgãos competentes de 
acordo com a legislação vigente;

■ Prover tratamento equânime dos fornecedores, avaliando a capacidade potencial e realizada de cada um, 
técnica e comercialmente.

■ Acompanhar o cumprimento das condições contratadas, como prazos, descontos, recebimentos, 
reclamações.

■ Obter do fornecedor reembolso de material rejeitado pelo controle de qualidade.
■ Tomar medidas oportunas para a reposição deste material, de maneira a cumprir os prazos nas execuções 

dos projetos e serviços da Câmara.
■ Obter preços e condições necessárias na execução de projetos e serviços.
■ Realizar compra de materiais mediante pesquisas, contatos e consultas com fornecedores.
■ Receber requisições de compra de material.
■ Realizar cotações de preço e prazo de entrega e encaminhar relatório ao superior hierárquico.
* Atualizar o cadastro de fornecedores.
■ Informar à chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Câmara.
■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata.

3-) Contador
Requisitos necessários: Possuir registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Descrição sumária:

■ Promover o controle, conferência, classificação e contabilização das operações orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal;

■ Cuidar da elaboração e execução do Orçamento da Câmara;
■ Promover a Prestação de Contas da Câmara.

Descrição detalhada:

■ Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 
lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;

■ Organizar e manter atualizado os fichários de controle de verbas e controle de receita e despesa;
■ Proceder, por ocasião da aprovação da lei orçamentária, o registro de fichas próprias, da fixação 

da despesa, segundo as unidades orçamentárias;
■ Executar os serviços relativos à emissão do empenho prévio da despesa;
■ Controlar a realização, a liquidação das despesas através dos registros próprios, fornecendo os 

elementos necessários para a contabilização;
■ Auxiliar na conciliação dos registros contábeis com os registros extra-contábeis de sua 

competência;
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■ Auxiliar na montagem das demonstrações constantes dos anexos da lei 4.320/64 e atos 
complementares; avisar, imediatamente, ao seu superior hierárquico o esgotamento de qualquer 
item de dotação orçamentaria;

■ Contabilizar os documentos, analisando-os e processando-os, para assegurar a observância do 
plano de contas adotado;

■ Conferir a conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 
erros, para assegurar a correção das operações contábeis;

■ Elaborar o balanço anual da Câmara Municipal;
* Elaborar a prestação de contas para apreciação da Câmara Municipal e remessa ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo;
■ Escriturar livros contábeis;
■ Fazer a escrituração sintética e analítica dos lançamentos relativos às operações contábeis, 

visando demonstrar a receita e despesa;
■ Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, 

móveis, utensílios e instalações, ou participar destes trabalhos, adotando os índices indicados em 
cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes;

■ Organizar, elaborar e assinar balancetes, balanço e demonstrativos contábeis, relativos à execução 
orçamentária e financeira, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e 
gerais da situação patrimonial, económica e financeira da Administração do Legislativo 
Municipal;

■ Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, económica e financeira da Câmara;
■ Assessorar presidência da Câmara em assuntos financeiros, contábeis e orçamentários, dando 

pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis;
■ Efetuar os controles de gastos em conformidade com as normas legais;
■ Promover a anulação de empenhos, quando tal medida se justificar; registrar os adiantamentos 

concedidos por conta de dotações orçamentárias e controlar os vencimentos dos prazos para a 
apresentação das respectivas prestações de contas;

■ Examinar, orientar e executar a escrituração contábil;
■ Enviar as informações ao Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dentro 

dos devidos prazo estabelecidos;
■ Atender às demandas dos órgãos fiscalizadores dentro dos devidos prazos estabelecidos e realizar 

perícia;
■ Prestar apoio a Presidência e à Comissão de Finanças e Orçamento na análise dos Projetos de Lei 

relacionados às peças orçamentárias do município (Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamento Anual) e apoiar na realização das respectivas audiências públicas.

■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.
■ Emitir parecer técnico sobre matérias, processos legislativos, leis e demais procedimentos da 

área da contabilidade, encaminhados pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, pela 
Presidência, pelas Comissões e pelos Vereadores.

4-) Oficial Legislativo.

Requisitos necessários: Ensino médio completo.

Descrição sumária:

■ Coordenar e assessorar os trabalhos nas sessões plenárias, bem como dirigir os atos praticados pelos seus 
subordinados.

* Direcionar, orientar e controlar os serviços do departamento administrativo e legislativo, dotando-o de 
recursos materiais e humanos necessários e exercendo sua coordenação para alcançar os objetivos e os 
resultados estabelecidos pelo Presidente da Câmara.
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Descrição detalhada:

■ Auxiliar os diversos órgãos do Poder Legislativo na execução de suas funções típicas;
■ Coordenar os trabalhos legislativos, a realização de sessões extraordinárias, ordinárias e outros eventos 

atinentes à atividade legislativa, bem como a elaboração da pauta de trabalhos e registro audiovisual das
sessões;

■ Assessorar a elaboração das proposições legislativas;
* Dar encaminhamento, por determinação dos vereadores, aos projetos de lei e outros atos normativos, 

pedidos de informação e outros;
* Supervisionar o registro das atividades legislativas, dentre elas, o arquivamento organização, inclusive 

de forma eletrónica;
* Acompanhar as comissões permanentes ou especiais em suas atividades;
■ Controlar o expediente interno (requerimentos, ordem das pautas e indicações);
■ Prestar assessoria às bancadas nas sessões plenárias.
■ Estabelecer as normas de serviços e procedimentos de ação examinando e determinando as rotinas de 

trabalho e as formas de execução, para obter melhor produtividade dos recursos disponíveis;
■ Promover a articulação dos setores vinculados ao departamento, baseando-se em informações, programas 

de trabalho, pareceres, reuniões conjuntas, para integrá-los e obter maior rendimento das atividades;
■ Fazer cumprir decisões tomadas em assuntos de sua competência legal ou regimental, baixando 

instruções de serviços, controlando o cumprimento das mesmas, para possibilitar a plena realização dos 
objetivos previstos;

■ Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Mesa ou pelos Vereadores, relativos à aplicação 
do Regimento Interno e ao andamento das proposições;

■ Executar as atividades ligadas diretamente à área Parlamentar;
■ Cuidar da correspondência oficial do presidente e das correspondências da Câmara;
■ Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias, pareceres, 

pautas, atas, relatórios, roteiros, correspondências e outros atos normativos afetos à administração da 
Câmara e demais documentos administrativos;

■ Informar à chefia as irregularidades encontradas nas instalações das dependências da Câmara;
■ Realizar atendimento ao público;
■ Receber, registrar, protocolar, autuar e controlar os documentos e processos em geral, e encaminha-los à 

unidade destinada;
■ Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

5-) Procurador Jurídico

Requisitos necessários: Possuir curso superior completo em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Descrição sumária:

■ Representar Judicialmente a Câmara Municipal, mediante delegação do Presidente;
■ Examinar e opinar nos processos administrativos de interesse dos servidores, vereadores, e requerimentos 

apresentados por pessoas físicas e jurídicas;

Descrição detalhada:

■ Examinar e opinar em processos de licitação;
■ Minutar contratos, projetos e demais documentos em que a Câmara Municipal seja interessada;
• Examinar, orientar e emitir pareceres, por escrito ou verbal, assistindo à Presidência, Chefia de Gabinete 

e ao Plenário, em assuntos de natureza jurídica;
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• Examinar e orientar a elaboração das proposituras legais afetas ao processo legislativo, prestando ao 
Plenário, às comissões permanentes e especiais e aos vereadores, as informações e assistência jurídica 
necessárias, quando por estes solicitados;

■ Examinar decretos e atos do Poder Executivo, quando versar sobre matéria de competência do 
Legislativo;

■ Interpretar textos legais ou regulamentares de interesse do Plenário ou da Câmara;
■ Prestar serviços de pesquisa para a elaboração de projetos de Lei;
■ Comparecer às sessões da Câmara, prestando assistência jurídica, quando a presença for requisitada pelo 

Plenário, pelo Presidente ou pelos vereadores;
■ Prestar assistência jurídica aos vereadores sobre assuntos pertinentes à atividade legislativa, quando 

solicitado;
■ Prestar assistência jurídica às comissões permanentes e especiais em assuntos pertinentes à atividade 

legislativa e dando suporte legal às atividades por elas desenvolvidas;
■ Auxiliar os trabalhos do Chefe de Gabinete, quando solicitado;
■ Apresentar-se nos dias e horários de sessões, assessorando o Presidente, vereadores nos assuntos 

inerentes ao Legislativo e de interesse da Câmara;
■ Representar a Câmara Municipal, seus presidentes e ex-presidentes junto ao Tribunal de Contas, nos 

processos e procedimentos em que haja interesse institucional da Câmara, apresentando justificações, 
defesa, requerimentos, consultas ou representações necessárias para o deslinde dos fatos, a fim de 
assegurar a soberania e a legalidade dos atos do Poder Legislativo Municipal, praticados no exercício da 
Presidência.

• Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

6-) Oficial de Comunicação e Plenário.

Requisitos necessários: Possuir curso superior completo em Comunicação, Jornalismo ou Relações Públicas.

Descrição sumária
• Preparar papéis de tramitação de natureza legislativa e administrativa; Redigir e expedir ofícios e 

memorandos; Subsidiar a redação e a tramitação administrativa dos documentos e proposituras da 
Câmara de Roseira;

• Prestar orientação, apoio e auxílio aos Parlamentares, à Mesa Diretora, às Comissões e às Assessorias da 
Câmara, com relação à redação das proposituras apresentadas.

• Executar atividades de assessoria de imprensa, de comunicação e de apoio às atividades legislativas e 
administrativas da Câmara.

Descrição detalhada
• Pesquisar, preparar e elaborar tecnicamente proposições administrativas, editais, portarias, pareceres, 

pautas, atas, relatórios, roteiros, correspondências e outros atos normativos afetos à administração da 
Câmara e demais documentos administrativos;

• Realizar fechamento da pauta das sessões legislativas, conforme Regimento Interno da Câmara
• Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à gravação, transmissão e exibição de sessões, reuniões, 

audiências públicas e outras atividades legislativas, institucionais ou de interesse público, e, em caso de 
terceirizaçâo de tais serviços, ser responsável pela gestão do respectivo contrato;

• Auxiliar os vereadores na elaboração de requerimentos, proposituras, moções, indicações etc.
• Apoiar o Presidente e a Mesa Diretora na condução dos trabalhos do Plenário, incluindo a leitura das 

proposições, correspondências e comunicados, conforme solicitação da Presidência.
• Executar serviços relacionados às sessões solenes, ordinárias e extraordinárias, e dar as devidas 

providências às matérias apresentadas;
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• Prestar informações sobre assuntos de sua alçada aos senhores Vereadores, à Mesa, às Comissões e às 
Diretórias;

• Preparar, compor e revisar a publicação oficial das matérias administrativa e legislativas da Câmara;
• Auxiliar seus superiores imediatos na elaboração, controle, andamentos e execução dos trabalhos de sua 

área de atuação;
• Receber, registrar, protocolar, autuar e controlar os documentos e processos em geral, e encaminha-los à 

unidade destinada;
• Preparar minutas, preencher formulários, elaborar correspondências, dar apoio operacional para 

elaboração de manuais técnicos e digitar textos e planilhas.
• Realizar registro, serviços de distribuição e remessa de documentos oficiais;
• Verificar prazos estabelecidos, localizar processos, encaminhar protocolos internos, atualizar dados de 

planejamento;
• Responsabilizar-se pelas notificações recebidas pelo Sistema de Informação ao Cidadão e pela Ouvidoria 

da Câmara;
• Atualizar dados no sistema operacional, se existente, ou onde quer que estejam registrados;
• Realizar a divulgação dos eventos da Câmara Municipal de Roseira, nos diversos meios de comunicação;
• Atividades relacionadas à divulgação jornalística; à criação, à manutenção e à atualização do Portal da 

Câmara de Roseira junto à Internet e Redes Sociais;
• Manutenção e atualização de banco de fotos de parlamentares e de eventos da Câmara de Roseira;
• Produção do jornal de comunicação interna;
• Promoção, apoio e divulgação de eventos de interesse público da Câmara de Roseira; e todas as demais 

atividades pertinentes à área de comunicação social.
• Separar, arquivar as publicações oficiais de matérias cujo título façam referência expressa ao Poder 

Legislativo Municipal de Roseira;
• Zelar pela qualidade das informações disponibilizadas na Seção de Acesso à Informação do sítio 

eletrónico da Câmara Municipal;
• Orientar e informar o cidadão sobre os procedimentos para o acesso aos serviços disponíveis;
• Analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas presencialmente, por correspondência física ou por 

meio eletrónico;
• Realizar atividades jornalísticas, fotográficas e de cinegrafia na cobertura de eventos de interesse da 

Câmara Municipal.
• Organizar arquivos digitais e/ou comuns de informações e imagens.
• Apresentar, apurar, reportar, dirigir e editar notícias e noticiários.
• Coletar e checar informações através de recursos de apuração jornalística.
• Construir relacionamento com fontes de informação nos diversos setores da sociedade.
• Realizar atendimento ao público
• Prestar assessoria e atendimento à imprensa;
• Demais atividades que exijam nível superior de escolaridade em Jornalismo ou congénere, concernentes 

à área de Comunicação Social;
• Informar à chefia imediata as irregularidades encontradas nas instalações das dependências;
• Exercer outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata da Câmara.

III -  Cargos em Comissão -  Descrição Sumária e Detalhada

a) 01 (um) Cargo de Chefe de Gabinete da Presidência
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• Coordenar as atividades de relacionamento da Câmara Municipal com outros órgãos públicos e privados;
• Zelar pela correspondência recebida e expedida, providenciar seu encaminhamento e atender, sempre 

que possível, os pedidos formulados;
• Fornecer apoio às iniciativas do Presidente, acompanhando-o, substituindo-o ou representando-o nas 

ações sociais de que deva participar;
• Revisar pronunciamentos do presidente para inserção em ata ou publicação;
• Assessorar as comissões na elaboração de pareceres, emendas, quando devidamente autorizado pela 

Presidência, colaborando com o andamento dos trabalhos, com vistas a desenvolver atuação integrada 
aos princípios da administração pública;

• Apresentar-se nos dias e horários de sessões, assessorando o Presidente, sempre que por ele requisitado;
• Promover o intercâmbio com outras Câmaras Municipais, a fim de oferecer e obter subsídios que possam 

interessar às atividades legislativas;
• Informar o Presidente sobre a realização de eventos e atos oficiais do Município, de modo a tomar 

possível a sua participação, acompanhando-o quando solicitado;
• Realizar outros serviços não especificados que, por sua natureza, enquadrem-se nas atribuições do cargo, 

desde que com delegação do Presidente;
• Exercer a função de fiscal dos contratos e de termos aditivos de contratos em que a Câmara Municipal 

seja parte, nos termos do Artigo 67, da Lei 8.666/1993, assessorando os departamentos da Câmara com 
vistas à assegurar a regular execução dos contratos firmados.

Art. 4o. Fica revogado o Artigo 4o, da Resolução n° 02/2019, de 05 de julho de 2019.

Art. 5o. Acrescenta-se o Artigo 4-A à Resolução n° 02/2019, de 05 de julho de 2019, 
com a seguinte redação:

“Artigo 4-A. A prorrogação da jornada de trabalho será realizada mediante compensação 
na forma de Banco de Horas e/ou indenizadas em pecúnia, a ser disciplinada por Resolução 
própria”.

Art. 6o. Ficam mantidas as demais disposições contidas na Resolução n° 02/2019, 

de 05 de julho de 2019, desde que não conflitem com as diretrizes aqui previstas.

Art. 7o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8o. Revogam-se as disposições em contrário.

Roseira, 22 de fevereiro de 2021.

Vereadora Maria Cecília dos Santos Duque

Presidente C

Vereador Francisco da Silva Moreira 

Vice-Presidente

Vereador Isaías Eleutério da Silva 

Ia Secretário

Vereador Aduano Leão Santana 

2o Secretário

Publicada na secretaria da Câmara Municipal em 22 de fevereiro de 2021.

Cam\la Silvestre

O fic ia l d e  C o m u n i c a ç ã o  e  P le n á r io


