
  

CÂMARA MUNICIPAL DE MACATUBA 
 

CNPJ: 50.848.431/0001-80 

Rua Mato Grosso, 3-30 – Jardim Panorama – 17290-000 – Macatuba – 

SP 

Fone/fax: (14) 3268-1181 / 3298-1262 
cmmacatuba@lpnet.com.br – www.cmmacatuba.sp.gov.br 

 

 

ANEXO I 
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

PROCURADOR JURÍDICO 
1.     Ser um bacharel em direito devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil; 

2. Representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele, requerendo ou oficiando em todas as ações ou procedimentos 

de caráter administrativo em que ela for autora, ré, interveniente ou, por qualquer forma, interessada. 

3. Executar levantamentos na legislação municipal, federal e estadual, para instruir pareceres a serem exarados pelas 

Comissões Permanentes nas matérias em tramitação, ou a pedido da Presidência, dos Vereadores ou demais 

Diretores. 

4. Emitir pareceres em sindicâncias e processos administrativos de natureza disciplinar. 

5. Emitir pareceres nos processos licitatórios da Câmara Municipal. 

6. Manter contato, quando designado pela Presidência, com outros órgãos públicos para obtenção de dados relativos 

às atividades legislativas. 

7. Assessorar a Presidência, no desempenho de suas atribuições e funções, nas questões de natureza jurídica. 

8. Manifestar através de pareceres escritos fundamentados na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Lei 

Orgânica do Município, no Regimento Interno da Câmara, na legislação vigente, na doutrina e na jurisprudência que 

regem a matéria. 

9. Assessorar os Vereadores, no exercício de suas atribuições e na defesa de suas prerrogativas, nas questões de 

natureza jurídica. 

10. Assessorar as Comissões da Câmara Municipal, Permanentes ou Temporárias, nas questões de natureza jurídica. 

11. Assessorar, com a cooperação dos demais órgãos da Casa, no desenvolvimento de projetos ou proposituras de 

competência do Poder Legislativo. 

12. Orientar a Presidência sobre a tramitação de proposições e sobre interpretações de natureza regimental. 

13. Efetuar a distribuição, acompanhamento e destinação final das proposituras a serem deliberadas pelo Plenário; 

14. Atender e prestar esclarecimentos e informações de natureza jurídica aos cidadãos que procuram o Vereador 

Presidente. 

15. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos; 

16. Exercer outras atividades e tarefas de natureza jurídica determinadas pelo superior imediato. 

RECEPCIONISTA 
1.    Atender e encaminhar visitantes; 

2. Protocolo e distribuição de documentos em geral; 

3. Receber, registrar visitas e telefonemas, anotando dados pessoais ou comerciais dos visitantes; 

4. Controlar o acesso de visitantes nas dependências administrativas e dos gabinetes; 

5. Registrar os visitantes atendidos, anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos diários; 

6. Efetuar o atendimento de telefone tipo PABX, conectando as ligações com os ramais ou pessoas solicitadas; zelar 

pelo equipamento telefônico, comunicando defeito ao superior imediato, solicitando conserto e manutenção para 

assegurar o perfeito funcionamento do sistema de telefonia; 

7. Anotar recados e transmiti-los; 

8. Encaminhar visitantes às pessoas ou locais procurados; 

9. Marcar entrevistas, audiências e agendar contatos; 

10. Organizar os documentos reproduzidos e os que lhes deram origem, conforme orientações repassadas, 

encaminhando-os aos interessados; 

11. Auxiliar, quando necessário, na recepção de autoridades ou visitantes nas solenidades da Câmara Municipal; 

12. Ter dados agendados atualizados dos visitantes frequentes; 

13. Ter noções gerais do funcionamento da Câmara Municipal; 

14. Ser discreto e sigiloso; 

15. Atender e efetuar ligações telefônicas, expedir fax, transmitindo ou anotando os recados e mensagens; 

16. Operar fotocopiadoras; 

17. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Diretor Geral. 
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