
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Competências Organizacionais: 

 

- Poder Legislativo: é um dos três poderes do Estado ao qual é atribuída a função legislativa, ou seja, a elaboração das leis que 
regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. 

- Vereador: Fiscalizar e cobrar ações do governo, verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela 
prefeitura para a promoção do bem-estar da população. 

- Comissões: Redigir, propor, debater e votar as leis que vão reger a vida de todos os cidadãos 
- Mesa diretora: Compete à Direção de todos os seus trabalhos Legislativa: 

- Presidente: O presidente da Câmara é responsável por representar a Casa perante as autoridades públicas e a sociedade civil. 
É seu papel dirigir os trabalhos institucionais e manter sua ordem. Cabe ao parlamentar que ocupa o cargo autorizar a realização 
de despesas, prestarem contas dos gastos do legislativo, assinar a correspondência oficial e convocar reuniões. 

- Assessoria Jurídica:  

• Assessorar os setores da Câmara Municipal, objetivando a aplicabilidade de preceitos legais pertinentes, dando suporte técnico e 
fornecendo orientações aos servidores. 

• Fornecer consultoria e assessoria ao Corpo de Vereadores da Câmara Municipal e às Comissões existentes. 
• Elaborar Pareceres das Comissões 
• Elaborar a revisão do Regimento Interno da Câmara e da Lei Orgânica do Município. 



 
 
 
 
 
 

 

• Propor e defender a Câmara Municipal em ações judiciais 
• Analisar e elaborar contratos afetos à Câmara Municipal. 
• Assessorar, com emissão de Parecer, as licitações no âmbito da Câmara Municipal. 
• Fazer-se presente na Sede da Câmara Municipal com carga mínima de 20 horas, a fim de assessorar os Vereadores. 

- Assessoria Contábil:  

• Execução de trabalhos especializados de contabilidade pública (classificação lançamentos, elaboração de Demonstrativos, 
análise, etc.). 

• Gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil. 
• Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade. 
• Elaborar os balancetes mensais, orçamentários, financeiro e patrimonial com os respectivos demonstrativos; elaborar balanços 

gerais com os respectivos demonstrativos; elaborar registros de operações contábeis; organizar dados para a proposta 
orçamentária; elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis 

• Fazer acompanhar da legislação sobre execução orçamentária; controlar empenhos e anulação de empenhos; orientar na 
organização de processo de tomadas de prestação de contas; assinar balanços e balancetes; fazer registros sistemáticos da 
legislação pertinente às atividades de contabilidade de administração financeira; preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições; opinar a respeito de consultas formuladas sobre matéria de natureza técnica, jurídico-
contábil, financeira e orçamentária, propondo se forem o caso, as soluções cabíveis em tese. 

• Emitir Pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e orçamentários; fornecer dados estatísticos de suas 
atividades; apresentar relatório de suas atividades; executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis 

• Participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno e tesouraria, elaborar e acompanhar a execução do 
orçamento. 

• Elaborar demonstrações contábeis e a prestação de contas da Câmara Municipal. 



 
 
 
 
 
 

 

• Prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores; 
utilizar recursos de informática; desempenhar outras tarefas afins. 

- Controle Interno: 
• - proceder à avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 

Municipal; 

•  - promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas 
corretivas aplicáveis; 

• III - revisar e orientar a adequação da estrutura organo-administrativa do Poder Legislativo com vistas à racionalização do 
trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais; 

• IV – supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo Local para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo 
limite caso necessário, nos termos dos arts. 22 e 23 da LC 101/2000. 

• V – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar; 

• VI – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Legislativo 
Municipal. 

• VII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os 
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; 

• VIII - avaliar em que medida existe na Câmara Municipal um ambiente de controle em que os servidores estejam motivados 
para o cumprimento das normas ao invés de desprezá-las. 

• IX – cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na Administração do 
Legislativo local. 
- Diretoria Parlamentar: São distribuídos em subgrupos, organizados por eixos temáticos, os vereadores compõem as 
comissões parlamentares, que se reúnem para debater e analisar projetos de lei e outros temas de interesse coletivo. 



 
 
 
 
 
 

 

- Tesouraria: Elaborar Resumo diário da Tesouraria, assinar os cheques e ordens de transferências bancaria 
elaborar diariamente o diário caixa, participar de reuniões de coordenação da área de Administração Geral e Finanças.   


