CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo

ATRIBUIÇÕES
DO
CARGO
DE
COORDENADOR
CONTABILIDADE, FINANÇAS E PATRIMÔNIO

GERAL

DE

I- assessorar os vereadores durante as sessões plenárias;
II- assessorar quando solicitado, os membros das comissões
permanentes da Casa, relacionados a matéria financeira e orçamentária,
durante a realização das audiências públicas realizadas na Câmara Municipal;
III - remeter no tempo oportuno à Prefeitura Municipal a proposta
parcial do orçamento da Câmara Municipal;
IV - solicitar a liberação do duodécimo da Câmara Municipal;
V - organizar mensalmente os balancetes financeiros e orçamentários
da Câmara Municipal;
VI - organizar anualmente a documentação a ser enviado ao Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo;
VII - promover o empenho prévio das despesas da Câmara Municipal;
VIII - promover para fins de integração à contabilidade geral do
Município na Prefeitura Municipal, o encaminhamento dos demonstrativos
contábeis mencionados e anualmente os empenhos não pagos e os
inventários dos bens em poder da Câmara;
IX - promover o registro contábil dos bens patrimoniais da Câmara;
X - devolver no final do exercício o saldo financeiro ao Executivo;
XI - elaborar as folhas de pagamento dos servidores e vereadores;
XII- promover o recebimento das despesas devidas à Câmara;
XIII - efetuar o pagamento das despesas de acordo com as
disponibilidades financeiras;
XIV - promover a guarda e conservação dos valores;
XV - requisitar talonários de cheques para a movimentação da conta
bancária da Câmara Municipal;
XVI - preparar os cheques para efetuar o pagamento das despesas da
Câmara Municipal;
XVII - promover diariamente a publicação do movimento do caixa;
XVIII - promover o recolhimento das contribuições para instituições
de previdência;
XIX - promover o recolhimento dos impostos devidos;
XX - promover a execução das atividades referentes aos serviços de
exclusão, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis da
Câmara;
XXI - participar das sessões plenárias e dos eventos realizados pela
Câmara Municipal de Morro Agudo;
XXII - executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas.

