
RESOLUÇÃO Nº 002/2011 
 

(Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no 

quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim, e dá outras providências.) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam criados dois cargos de provimento efetivo no quadro permanente de pessoal 

da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, conforme segue: 

 

I – uma vaga de Procurador Jurídico, referência XV; 

II – uma vaga de Contador, referência XV. 

 

Art. 2º - A lotação dos cargos referidos nesta resolução dar-se-á através de concurso público. 

 

Art. 3º - As qualificações e atribuições exigidas para cada um dos cargos referidos no artigo 

1º estão previstas e elencadas nos Anexos I e II, da presente Resolução. 

 

Art. 4º - As despesas constantes com a execução da presente resolução correrão por conta 

das dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Art. 5º - Fica revogados o inciso I (Cargos de Provimento em Comissão), do artigo 1º da 

Resolução nº 002/2005. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 31 de maio de 2011. 

 

 

 

DONIZETI ASSIS DE SIQUEIRA 

Presidente da Câmara 

 

 

 

JOSÉ FRANCISCO MARQUES GARCIA                    VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 

                   1º Secretário                                                                            2º Secretário 

 

    Registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, afixado e publicado no 

Quadro de Editais na mesma data supra. 

 

 

 

Madalena Rodrigues de Moraes 

Diretora de Secretaria 

 

 

*Autoria do Projeto: Mesa Diretiva 



ANEXO I 

(Da qualificação e atribuições do cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico). 

 

 Art. 1º. O cargo de Procurador Jurídico deverá ser ocupado por advogado regularmente inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil e seu curso deve ser de Nível Superior de Bacharel em Ciências 

Jurídicas, com habilitação reconhecida pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

            Art. 2º - A carga horária será de 20 horas semanais, nos termos do artigo 20 da Lei Federal nº. 

8906/1994 e da Lei Municipal nº. 1154/2003. 

 

 Art. 3º - As atribuições funcionais do cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de 

Biritiba Mirim são as seguintes: 

 

            I - Assessorar e representar juridicamente a Câmara Municipal de Biritiba Mirim, e representá-

la em juízo e/ou fora dele, nas ações em que esta for autora, ré ou interessada, para assegurar os direitos 

pertinentes ou defender seus interesses, atos e prerrogativas da Presidência, da Mesa Diretora, e dos 

Vereadores, desde que, estes no pleno exercício de suas funções legislativas;    

 

 II - Emitir parecer sobre os processos ou assuntos de interesse da Câmara; 

 

 III - Dar assistência as Comissões, quando solicitado; 

 

 IV - Praticar todos os atos necessários ao desempenho de suas funções, podendo solicitar à 

Secretaria tudo o que for necessário ao procedimento; 

 

 V - Prestar às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou 

emitindo pareceres nos processos administrativos, como licitações, contratos, distratos, convênios, 

consórcios, visando assegurar o cumprimento de leis e regulamentos;  

 

 VI - Redigir documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de 

natureza administrativa, relacionadas à Câmara Municipal de Biritiba Mirim; 

 

  VII - Examinar texto de projetos de leis que são deliberados pela Mesa Diretora, bem como as 

emendas propostas e pareceres prévios e assessoramento e conclusivos das comissões permanentes e 

das especiais; 

 
 VIII - Assessorar a Presidência e a Mesa Diretora, as comissões permanentes e especiais, bem 

como os Srs. Vereadores no desenvolvimento dos trabalhos legislativos e jurídicos, com a elaboração de 

pareceres de admissibilidade favoráveis ou contrários a tramitação, diante da legalidade, 

constitucionalidade, da técnica de redação, quantos aos projetos de leis, atos, resoluções, requerimentos 

e indicações apresentadas para apreciação, deliberação e aprovação; 

 IX – Demais assuntos correlatos e inerentes a qualificação profissional e atribuições legais do 

advogado.  



ANEXO II 

(Da qualificação e atribuições do cargo de provimento efetivo de Contador). 

 

 Art. 1º - Para ocupação do cargo de Contador é exigido o Curso Superior de Ciências 

Contáveis, com o registro no órgão de classe respectivo. 

 

            Art. 2º - A carga horária será de 40 horas semanais. 

 

 Art. 3º - As atribuições funcionais do cargo de Contador na Câmara Municipal de Biritiba 

Mirim são as seguintes: 

 

 I - Supervisionar, planejar, coordenar e executar serviços inerentes a contabilidade geral da 

Câmara; 

 

 II - Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes 

lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; 

 

  III - Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, 

localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 

 

 IV - Examinar empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos nas 

dotações orçamentárias, para pagamentos dos compromissos assumidos; 

 

 V - Elaborar 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; 

 

 VI - Executar 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; 

 
 VII - Demais assuntos correlatos e inerentes a qualificação profissional e atribuições legais do 

Contador; 

 


