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PREFEITURA MUNICIPAL

DE POTIRENDABA

LEI COMPLEMENTAR - N°. 011.
L.- --=D'-:E~1,:..::6.Q~MAIODE 20,13.,- -,
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Autoriza o Município a criar cargo no quadro de Pessoal que compõem o
Anexo 1I,.d_a,L_ei.1.543de 18 de rTIé1rç().cte1994,~~..,<!á_()lItras Ilrovitl~ncias.

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI, Prefeita Municipal de Potirendaba,

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a

Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 10 - Fica a Prefeitura autorizada a criar o seguinte cargo, sob o regime

estatutário a seguir:

MÓDULO I

NíVEL MÉDIO

Quantidade Cargo Ret. Salarial Carga Horária

01 Técnico em Contabilidade 13 44h/semana

Descrição das Atribuições do Cargo: Escriturar analiticamente os atos ou

fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis;
Auxiliar na verificação e classificação contábil da documentação de receita e
despesas; Examinar processos de prestação de contas; Elaboração de
levantamentos contábeis, balanços mensais e anuais da receita e despesas;
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral; Examinar
empenhos de despesas, verificando a classificação e a existência de recursos
nas dotações orçamentárias; Analisar, elaborar e controlar contabilmente a
movimentação patrimonial, financeira e econõmica; Organizar plano de contas;
Escriturar contas correntes diversas; Elaborar demonstrativos contábeis
mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e
financeira, em consonãncia com leis, regulamentos e normas vigentes; Auxiliar
na preparação de cronogramas de desembolso; Outras atribuições correlatas
Que lhe forem determinadas neles suneríores.
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Art. 2° - As despesas com a execução desta Lei Complementar Municipal

correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3° - Esta Lei Complementar Municipal, entrada em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em ntrario.,

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
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