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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2019 

26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre alteração da Lei Complementar 

nº 71/2010 e dá outras providências. 

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. O Anexo V, integrante da Lei Complementar 

nº 71, de 27 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO V 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 

(...) 

 

DIRETOR DA SECRETARIA 

 

Descrição Sumária: 

 

  Assessorar o Presidente e Mesa Diretora em suas relações com 

órgãos da Administração municipal, Poder Executivo e Judiciário, bem como 

outras instituições públicas ou privadas. 

 

Descrição Detalhada: 

 

  Coordenar e promover a representação social da Câmara sob a 

orientação do Presidente; 

  Assistir ao Presidente nas suas relações com a imprensa ou outros 

meios de comunicação, desenvolver e coordenar programas de interação 

Câmara/munícipe, redigir autógrafos de Lei; 

  Preparar licitações, cotação de preços, requisições e outros atos 

pertinentes; 

  Efetuar cotação de preços de materiais e equipamentos no próprio 

município e em outros, analisando as propostas recebidas, verificando as 

vantagens recebidas pelos fornecedores quanto a preços, prazo de entrega, 

condições de pagamento, elaborando mapas comparativos; 

  Realizar compras de materiais quando autorizadas, conferir o 

recebimento de materiais adquiridos; 

  Acompanhar o tramite dos processos de compras dos pedidos de 

aquisição de mercadoria, até sua entrega pelo fornecedor para impedir ou corrigir 

falhas; e 

  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

 

Especificações: 

Escolaridade   : ensino superior completo. 
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Iniciativa/complexidade : executa tarefas especializadas que exigem 

conhecimentos técnicos. 

Esforço físico   : normal. 

Esforço mental  : constante. 

Esforço visual   : normal. 

Responsabilidade/dados confidenciais : lida com informações, dados e 

documentos de caráter sigiloso. 

Responsabilidade/patrimônio   : pelos equipamentos, materiais e 

documentos que utiliza e documentos da Câmara. 

Responsabilidade/segurança de terceiros : nenhuma. 

Responsabilidade/supervisão   : eventualmente supervisiona o 

trabalho desempenhado por outros servidores. 

Ambiente de trabalho    : normal, de escritório. 

 

(...) 

 

   Art. 2º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

   Câmara Municipal de Guará/SP, 26 de setembro de 2019. 

 

 

 

Regina Rodrigues Coelho 

Presidente 

 

 

 

Fabiana Junqueira Seribeli 

1ª Secretária 

 

 

 

Valdeir Ponciano da Silva 

2º Secretário 


