
RESOLUÇÃO Nº 008/2010 
 
 

(Dispõe sobre a transformação do cargo de Diretor 
de Contabilidade em Assessor Legislativo 
Financeiro, mantendo a mesma referencia e 
vantagens do cargo atual e dá outras providências.) 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas 

atribuições legais, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica transformado o cargo de Diretor de Contabilidade para 

Assessor Legislativo Financeiro, mantendo a mesma referência e vantagens do cargo 
atual (referência CCI), de provimento em Comissão. 

 
Parágrafo Único – O cargo ora transformado deverá ser ocupado por pessoa 

com curso de no mínimo Nível Técnico em Contabilidade, com registro no órgão de 
classe respectivo. 

 
Art. 2º - As atribuições funcionais do cargo de Assessor Legislativo 

Financeiro da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, serão 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 despesa, verificando a classificação e a 
existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento 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.  

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Resolução 

correrão a conta das dotações próprias do orçamento vigente. 
 



Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 16 de dezembro de 2010. 

 
 

VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA  
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   Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Biritiba Mirim, 
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