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01/07/2015 
 

Sumula: ALTERA ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE 
CONTADOR MUNICIPAL CONSTANTE NO 
ANEXO III da LEI 809/2014. 

 
 

Faço saber a todos os Cidadãos de Sulina, que a Câmara Municipal 
aprovou e Eu, ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito municipal no uso de minhas 
atribuições legais, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica alterado o ANEXO III da LEI 809/2014 para o fim de incluir 

entre as atribuições do Cargo de Contador, a responsabilidade técnica pelo 
atendimento da contabilidade da Câmara de Vereadores, passando a vigorar com as 
modificações constantes abaixo: 

 
 

Descrição de Atividades Típicas do Cargo: 
Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, 

organizando o sistema de registro e operações, para 
possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro; 

Supervisionar os trabalhos de contabilização dos 
documentos, analisando-os e orientando seu processamento, 
para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; 

Proceder ou orientar a classificação e avaliação de 
despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos e 
serviços; 

Organizar balancetes, balanços e demonstrativos de 
contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar 
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica 
e financeira do órgão; 

Participar da elaboração do orçamento-programa, 
fornecendo os dados contábeis, para servirem de base à 
montagem do mesmo; 

Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando 
perícias, investigações, apurações e exames, para assegurar o 
cumprimento às exigências legais e administrativas; 

Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação 
patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando 
dados estatísticos, comparativos e pareceres técnicos;  

Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis 
e orçamentários, dando pareceres, a fim de contribuir para a 
correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos 
referidos setores; 



 
Responder cumulativamente pela contabilidade da 

Câmara municipal de vereadores e pela prefeitura, quando 
assim designado para a função; 

Executar outras tarefas correlatas. 
 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e ficam 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Sulina-PR, 01 de julho de 2015. 
 

 
 
 
 

ALMIR MACIEL COSTA 
Prefeito Municipal 
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