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PORTARIA Nº 39/2019

   que dispõe sobre

NOMEIA PARA O CARGO DE CONTADOR
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ A
SRA.  TAMIRES  RIBEIRO  LUCENA  DE
REZENDE

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º Fica nomeada para o cargo efetivo de Contador da Câmara Municipal
de Guaxupé a Sra. Tamires Ribeiro Lucena de Rezende, brasileira, inscrita no CPF
sob o nº 048.666.261-60 e portadora do RG MG-22.755.669 SSP/MG, residente e
domiciliado à Rua Isaac Elias, 18, Jardim Ouro Verde, nesta cidade de Guaxupé.

Art.  2º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Contador da Câmara Municipal de Guaxupé são:

I -  planejar  o  sistema  de  registro  e  operações  contábeis,  atendendo  às
necessidades  administrativas  e  legais,  para  possibilitar  controle  contábil  e
orçamentário;

II - escriturar a contabilidade da Câmara Municipal;
III - elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua

correta  classificação  e  lançamento,  verificando  a  documentação  pertinente,  para
atender as exigências legais e formais de controle;

IV - realizar a depreciação dos bens da Câmara Municipal;
V - elaborar e fixar no mural da Câmara os relatórios e publicações oficiais

exigidos por lei;
VI - orientar a Presidência, os Vereadores e as Comissões Permanentes e

Especiais em matéria orçamentária e financeira e ainda, quanto a elaboração de
emendas  em  projetos  que  envolvam  matéria  orçamentária,  bem  como  outras
matérias correspondentes a sua área de atuação;

VII -  elaborar  relatório  de  gestão  fiscal  da  Câmara  e  demais
documentos/relatórios  exigidos  por  lei  e  enviá-los  nos  prazos  estabelecidos  aos
órgãos competentes;

VIII -  controlar  a  movimentação  de  recursos,  fiscalizando  o  ingresso  de
receitas, o cumprimento das obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em
caixa  e  as  contas  bancárias,  para  possibilitar  a  administração  dos  recursos
financeiros da Câmara;

IX -  ordenar  o  fluxo  de  informações,  preparando  em  tempo  hábil  a
consolidação  do  movimento  contábil  da  Câmara  Municipal  e  encaminhá-lo  à
Contabilidade Geral do Município;



X -  analisar  os  atos  de  natureza  orçamentária,  financeira,  contábil  e
patrimonial,  verificando  sua  correção,  para  determinar  ou  realizar  auditorias  e
medidas de aperfeiçoamento de controle interno;

XI -  orientar  à  Câmara  Municipal  quanto  ao  cumprimento  das  normas
referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos e à Lei Orçamentária e
seus anexos;

XII - controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando
relatórios e demonstrativos, informando por escrito eventuais ocorrências à Diretoria
Financeira;

XIII - auxiliar na contabilização da folha de pagamento;
XIV -  acompanhar  os  gastos  de pessoal  do  Legislativo,  tendo em vista  o

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XV - elaborar e analisar o Plano Plurianual da Câmara Municipal;
XVI - elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,

entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  a  implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;

XVII -  participar  das  atividades  administrativas  de  controle  e  de  apoio
referentes à sua área de atuação;

XVIII- encaminhar informações e relatórios ao Tribunal de Contas do Estado e
outros órgãos governamentais no âmbito da sua área de atuação;

XIX -  manter  arquivo  atualizado  das  legislações,  instruções  normativas  e
pareceres do Tribunal de Contas do Estado;

XX - participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim
de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área
de atuação;

XXI - participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades da Câmara
Municipal e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e  problemas  identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para fins
de  formulação  de  diretrizes,  planos  e  programas  de  trabalho  afetos  à  Câmara
Municipal.

XXII - orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas
típicas do cargo;

XXIII - executar outras atribuições afins.

Art.  3º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário, em especial a Portaria nº 72/2015. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 21 de outubro de 2019.

Leonardo Donizetti de Moraes
Presidente


