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Secretária 

Prefeitura Municipai ae çiuzotana-ta 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

Lei Complementar n.°  033, de 12 de fevereiro de 2019. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS 
CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, 
ASSESSOR JURÍDICO-ADJUNTO, DIRETOR, CHEFE DE 
TRIBUTAÇÃO E EXTINGUEM OS CARGOS EM 
COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA E ASSISTENTE 
TÉCNICO, TODOS DO ANEXO 1, LEI N0 840/2001 E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Art. 1° Ficam criadas as atribuições do cargo de ASSESSOR JURÍDICO, 
previsto no anexo 1 da lei municipal 0  840/2001, que serão definidas pelo anexo 1 desta Lei, 
que passa a fazer parte integrante desta. 

Art. 2° Ficam criadas as atribuições do cargo de ASSESSOR JURÍDICO-
ADJUNTO, previsto no anexo 1 da lei municipal n° 840/2001, que serão definidas pelo anexo  
II desta Lei, que passa a fazer parte integrante desta. 

Art. 3° Ficam criadas as atribuições do cargo de DIRETOR, previsto no 
anexo 1 da lei municipal n° 840/2001, que serão definidas pelo anexo 111 desta Lei, que passa a 
fazer parte integrante desta. 

Art. 4° Ficam criadas as atribuições do cargo de CHEFE DE 
TRIBUTAÇÃO, previsto no anexo 1 da lei municipal n° 840/2001, que serão definidas pelo 
anexo, 	desta Lei que passa a fazer parte integrante desta. 

Art. 5° Ficam extintos os cargos em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO e 
DI' i TO D & SCOLA, previstos no anexo 1 da Lei Municipal n° 840/2001. 

Artigo 6°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as dinosicões'e contrário. 

rã Municipal de Guzolândia, 12 de fevereiro de 2019. 

Luiz An z,  ió '.ereira de Carvalho 	 Anesio'atá Tenorio 
Prefe o unicipal 	 Assessor Jurídico Adjunto 

Registrado e 	vro prsjb río e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Guzolândia, por afixação no QuadJjL'  DITA 	.. DATA SUPRA. 
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Prefeitura Munwzpat de Çíuzotanaia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 1 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

JORNADA DE TRABALHO: 

20 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO: 

LIVRE - PROVIMENTO EM COMISSÃO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

ÁREA DE RECRUTAMENTO 

AMPLA 
ESFORÇO FÍSICO: 

Normal 
ESFORÇO MENTAL: 

Intenso 
ESFORÇO VISUAL: 

Constante 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36376700 - FAX 36371146— CEP:15355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeituraguzoIandia.sp.gov.br  



Prefeitura 99unicip'al de GuzoWndia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sumária.- 
- Presta assistência jurídica ao Gabinete, emitindo pareceres, redigindo correspondências e 
minutas de projetos de leis, de decretos, de portarias e demais atos normativos expedidos 
pelo Chefe do Executivo. Controla os prazos dos processos judiciais e administrativos e 
documentos que fluem pelo Gabinete. Elabora as respostas de natureza jurídica às 
proposituras e indagações do Poder Legislativo, Judiciário, Promotoria de Justiça e Polícias 
Civil e Militar. 

Descrição Detalhada.- 
- Presta assistência jurídica ao Chefe do Executivo, emitindo pareceres e redigindo 
correspondências, respostas às correspondências e minutas de projetos de leis, de decretos, de 
portarias e demais atos normativos expedidos pelo Chefe do Executivo. 
- Controla os processos e documentos de natureza jurídica que fluem pelo Gabinete, elabora 
as respostas às proposituras e indagações do Poder Legislativo; 
- Elabora e redige as correspondências do Gabinete, a serem enviadas ao Judiciário, 
Promotorias de Justiça e Polícias (civil e militar). 
- Coleta e analisa dados para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos do Gabinete; 
- Coordena procedimentos licitatórios, verificando o cumprimento da legislação pertinente, 
para assegurar a obtenção do resultado, homologação e adjudicação dentro dos preceitos e 
prazos legais; 
- Participa e coordena a elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços 
administrativos, compondo fluxogramas, organogramas, e demais esquemas gráficos para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços prestados pela Administração; 
- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação legal, doutrinária e 
jurisprudencial em assuntos de interesse da Administração, de forma a assegurar e 
fundamentar as decisões do Chefe do Executivo; 
- Elabora e redige textos das decisões de natureza jurídica proferidas pelo Chefe do 
Executivo; 
- Elabora e redige despachos de natureza jurídica, formulados pelo Chefe do Executivo em 
procedimentos administrativos ou documentos públicos; 
- Assessora o Chefe do Executivo na apreciação de documentos que lhe forem dirigidos, ou 
que tiver que assinar, quando de natureza jurídica; 
- Orienta o Assessor Jurídico-Adjunto em questões jurídicas e nos trabalhos técnicos de 
Assessoria; 
- Presta informações e orientações ao Chefe do Executivo; 
- Presta aos responsáveis pelos Departamentos e Unidades Administrativas e seus 
subordinados, informações sobre normas de direito administrativo, de direito funcional, 
trabalhista e de procedimentos relacionados ao serviço público municipal; 
- Organiza, coordena e controla processos e outros documentos, instruindo sobre sua 
tramitação, para agilização das informações; 
- Analisa e supervisiona os procedimentos judiciais apresentados ao Chefe do Executivo pela 
Procuradoria Jurídica, para assinatura do Chefe do Executivo, acompanhando o cumprimento 
dos prazos legais; 
- Acompanha abertura de procedimentos administrativos voltados à execução da dívida ativa; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior Imediato.  

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700 -  FAX 36371146— CEP:15355-000 
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Prefeitura Mu-nícip- al de Çuzoltanaia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

Iniciativa / Complexidade: 

- 	Planeja 	suas 	atividades, 	executa 	tarefas 	de 	natureza 	complexa 	que 	requerem 
conhecimentos teóricos, técnicos e especializados; iniciativa própria e discernimento para 
tomada de decisões; recebe supervisão do Superior Imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Superior, com graduação em Direito e Inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil  -  OAB (Seccional São Paulo). 

EXPERIÊNCIA: Conhecimento na área de atuação. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais: total 
Patrimônio: equipamentos, documentos e materiais pertencentes à Unidade Administrativa. 
Segurança de Terceiros: nenhuma. 
Supervisão: Sobre procedimentos de natureza jurídica submetidos à deliberação ou decisão 
do Gabinete. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

- Normal 
- Trabalha em correlação com todas as Unidades administrativas, munícipes, entidades, 
órgãos governamentais e judiciários; e autoridades policiais, judiciais, procuradorias e 
promotorias de justiça; 
- Exerce jornada em horário normal e em sistema de regime integral, podendo ser convocado 
e/ou designado para função em qualquer dia da semana e horário, conforme necessidade cia 
Administração. 

Av, Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700 -FAX 36371146— CEP:15355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeituraguzolandia.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de GUzolãndia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

ANEXO II 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ASSESSOR JURÍDICO-ADJUNTO 

JORNADA DE TRABALHO. 

20 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO. 

LIVRE - PR  VIMENTO EM COMISSÃO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO 

ÁREA DE RECRUTAMENTO 

AMPLA 
ESFORÇO FÍSICO: 

Normal 
ESFORÇO MENTAL: 

Intenso 
ESFORÇO VISUAL: 

Constante 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36375700 - FAX 36371146 - CEP:1 5355-000 
CNPJ (MF) W. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura©guzolandia.sp.gOV.br  



Prefeitura 99unicip'al de GUZOOndia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

 

   

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 
Descrição Sumária:- 
- Coordena a prestação de assistência jurídica ao Gabinete. Emite pareceres, redige 
correspondências e minutas de projetos de leis, de decretos, de portarias e demais atos 
normativos expedidos pelo Chefe do Executivo. Controla os prazos dos processos judiciais e 
administrativos e documentos que fluem pelo Gabinete. Elabora as respostas de natureza 
jurídica às proposituras e indagações do Poder Legislativo, Judiciário, Promotoria de Justiça 
e Polícias Civil e Militar. 

Descrição Detalhada. 
- Coordena a prestação de assistência jurídica ao Gabinete e auxilia o Assessor Jurídico em 
questões técnicas. Presta assistência jurídica diretamente ao Chefe do Executivo, emitindo 
pareceres e redigindo correspondências, respostas às correspondências e minutas de projetos 
de leis, de decretos, de portarias e demais atos normativos expedidos pelo Chefe do 
Executivo. 
- Controla os processos e documentos de natureza jurídica que fluem pelo Gabinete, elabora 
as respostas às proposituras e indagações do Poder Legislativo; 
- Elabora e redige as correspondências do Gabinete, a serem enviadas ao Judiciário, 
Promotorias de Justiça e Polícias (civil e militar). 
- Coleta e analisa dados para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos do Gabinete; 
- Auxilia na coordenação e acompanhamento de procedimentos licitatórios, verificando o 
cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção do resultado, homologação 
e adjudicação dentro dos preceitos e prazos legais; 
- Auxilia o Assessor Jurídico na elaboração de projetos ou planos de organização dos 
serviços administrativos, compondo fluxogramas, organogramas, e demais esquemas gráficos 
para garantir maior produtividade e eficiência dos serviços prestados pela Administração; 
- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação legal, doutrinária e 
jurisprudencial em assuntos de interesse da Administração, de forma a assegurar e 
fundamentar as decisões do Chefe do Executivo; 
- Elabora e redige textos das decisões de natureza jurídica proferidas pelo Chefe cio 
Executivo; 
- Elabora e redige despachos de natureza jurídica, formulados pelo Chefe do Executivo em 
procedimentos administrativos ou documentos públicos; 
- Assessora o Chefe do Executivo na apreciação de documentos que lhe forem dirigidos, ou 
que tiver que assinar, quando de natureza jurídica; 
- Colabora com o Assessor Jurídico em questões técnicas e jurídicas e nos trabalhos de 
Assessoria; 
- Presta informações e orientações diretamente ao Chefe do Executivo; 
- Presta aos responsáveis pelos Departamentos e Unidades Administrativas e seus 
subordinados, informações sobre normas de direito administrativo, de direito funcional, 
trabalhista e de procedimentos relacionados ao serviço público municipal; 
- Auxilia na organização, coordenação e controle de processos e outros documentos, 
instruindo sobre sua tramitação; 
- Analisa, acompanha e auxilia a supervisão de procedimentos judiciais apresentados ao 
Chefe do Executivo pela Procuradoria Jurídica, para assinatura do Chefe do Executivo, 
acompanhando o cumprimento dos prazos legais; 
- Acompanha os procedimentos administrativos voltados à execução da dívida ativa; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior Imediato. 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700 - FAX 36371146— CEPA 5355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura©guzolandia.sp.gov.br  



Prefeitura 99unícip'al de  GuZOIândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

Iniciativa  /  Complexidade: 

- 	Planeja 	suas 	atividades, 	executa 	tarefas 	de 	natureza 	complexa 	que 	requerem 
conhecimentos teóricos, técnicos e especializados; iniciativa própria e discernimento para 
tomada de decisões; recebe supervisão do Superior Imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Superior, com graduação em Direito e Inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil  -  OAB (Seccional São Paulo). 

EXPERIÊNCIA: Conhecimento na área de atuação. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais. total 
Patrimônio. equipamentos, documentos e materiais pertencentes à Unidade Administrativa. 
Segurança de Terceiros: nenhuma. 
Sus ervisão:  Sobre procedimentos de natureza jurídica submetidos à deliberação ou decisão 
do Gabinete. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

-  Normal 
-  Trabalha em correlação com todas as Unidades administrativas, munícipes, entidades, 
órgãos governamentais e judiciários; e autoridades policiais, judiciais e da procuradorias e 
promotorias de justiça; 
- Exerce jornada em horário normal e em sistema de regime integral, podendo ser convocado 
e/ou designado para função em qualquer dia da semana e horário, conforme necessidade da 
Administração. 

Av. Paschoal GUZZO, N°. 1065— FONE (17)36378700 - FAX 36371146— CEP:15355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura©guzolandia.sp.gov.bí 



Prefeitura !Municiatdé Guzotândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

ANEXO III 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: DIRETOR 

JORNADA DE TRABALHO: 
40 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO. 
LIVRE - PR  VIMENTO EM COMISSÃO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE VINCULAÇÃO 

ÁREA DE RECRUTAMENTO 
AMPLA 

ESFORÇO FÍSICO: 
Normal 

ESFORÇO MENTAL: 
Intenso 

ESFORÇO VISUAL: 
Normal 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700—FAX 36371146— CEP:15355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeituraguzolandia.Sp.gOV.br  



Prefeitura 31unícípal de Çjuzoonaia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

   

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES. 
Descrição Suniária:- 
- Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades de seu Departamento e das 
Unidades Administrativas subordinadas; organizando, orientando e avaliando o resultado dos 
trabalhos, para assegurar o desenvolvimento normal das atividades, e a interação com 
Unidades Superiores; assim como o desenvolvimento da política de governo da 
Administração Municipal. 

Descrição Detalhada: 
- Planeja, coordena, executa e fiscaliza a execução de atividades e atribuições de sua 
Unidade, prestando aos subordinados informações sobre normas e procedimentos 
relacionados aos trabalhos e à situação funcional de cada um; 
- Coordena, fiscaliza e supervisiona as atividades das unidades subordinadas, baseando-se 
nos objetivos a serem alcançados, e na disponibilidade de recursos humanos e materiais, para 
definir prioridades e rotinas; 
- Participa da elaboração da política administrativa da organização, fornecendo informações, 
sugestões, a fim de contribuir para a definição de objetivos; 
- Propõe projetos de leis ou de regulamentos correlacionados com sua área de atuação, de 
melhoria, atualização, aperfeiçoamento do serviço público municipal; 
- Avalia e faz a lotação de servidores dentro da sua área de atuação; 
- Controla o desenvolvimento dos Programas, orientando os executores na solução de 
dúvidas e problemas correlacionados com o Departamento de atuação ou suas unidades 
administrativas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor 
desempenho dos trabalhos da unidade. 
- Elabora relatórios sobre desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos pelo 
Departamento e suas unidades administrativas, informando o Superior Imediato para uma 
avaliação da política de governo; 
- Elabora relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, 
informando o superior imediato para uma avaliação de política de governo; 
- Presta informações correlacionadas com a área do Departamento aos superiores imediatos, 
quando solicitado; e aos Tribunais de Contas; a aos Órgãos Oficiais conexos com a 
Administração Municipal; 
- Efetua a prestação de contas aos órgãos competentes, das matérias e convênios 
correlacionados com a unidade administrativa; 
- Organiza, coordena e controla processos e outros documentos, instruindo sobre a sua 
tramitação, para agilização das suas informações; 
- Analisa e coordena o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e 
efetuando estudos e ponderações a respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria 
dos trabalhos; 
- Elabora relatórios sobre atividades desenvolvidas, para possibilitar a avaliação dos serviços 
prestados; 
- Encaminha pedidos de saídas antecipadas, licenças, afastamentos de seus subordinados, 
opinando, quando couber, sobre os méritos do servidor em causa, propondo sanções 
disciplinares ou recompensas e indicando possível substituto nos casos de impedimento, para 
evitar interrupções no trabalho ou anomalias prejudiciais ao rendimento do Departamento ou 
unidade administrativa; 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (1 7)36378700 - FAX 36371146— CEP:15355-000 
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Prefeitura Munz"clp'al de ÇuzoWndia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂ0 PAULO 

- 	Providencia 	e 	requisita 	materiais 	necessários 	ao 	desempenho 	dos 	trabalhos 	do 
Departamento, preenchendo formulários e enviando-os à unidade competente, para assegurar 
o bom andamento dos serviços; 
- Organiza as escalas de trabalho, de férias, folgas dos servidores, orientando-se pelas 
regulamentações 	pertinentes 	e 	por 	decisões 	e 	ordens 	superiores, 	para 	atender 	às 
determinações legais sobre a matéria; 
- Planeja, coordena, executa e fiscaliza todas as atividades e atribuições inerentes à esfera de 
competência do Setor que esteja respondendo (Departamento ao qual esteja vinculado); 
- Presta esclarecimentos a servidores, munícipes, contribuintes, entidades e órgãos de 
governo, prestando-lhes as informações desejadas; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior Imediato. 

Iniciativa / Complexidade: 
- Planeja suas atividades e de seus subordinados; coordena e direciona as atividades do 

Departamento que está vinculado; executa tarefas de natureza complexa e rotineira que 
requerem conhecimentos teóricos técnicos, especializados e práticos; iniciativa própria e 
discernimento para tomada de decisões; constante atualização; recebe supervisão de seu 
Superior Imediato. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO. 

ESCOLARIDADE-  Ensino Médio ou Técnico Completo. 

EXPERIÊNCIA: conhecimento na área de atuação. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados Confidenciais: total 
Patrimônio: pelos equipamentos, máquinas, ferramentas, documentos, veículos e materiais 
permanentes ao Departamento de Atuação. 
SeRurança de Terceiros. coordena tarefas executadas em equipe. 
Supervisão: Sobre as equipes que coordena, e sobre as Unidades Subordinadas. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

- Normal atividade de escritório e de campo; 
- Exerce a supervisão dos chefes de serviços e dos servidores vinculados ao Departamento a 
ele subordinados; 
- Está afeto e subordinado ao Chefe do Executivo Municipal; 
- Trabalha em correlação com as unidades administrativas correlacionadas com a esfera de 
atuação do Departamento, com proprietário de estabelecimentos, contribuintes, entidades e 
munícipes onde se der a execuçao de serviços externos sob a supervisão de sua unidade 
administrativa; 
- Exerce Jornada em horário normal e em sistema de regime integral, podendo ser convocado 
e/ou designado para função em qualquer dia da semana e horário, conforme necessidade da 
Administração. 
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PreJéitura Municipal de GUzoliândia 
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sÃo PAULO 

ANEXO IV 

DENOMINAÇÃO DO CARGO: CHEFE DE TRIBUTAÇÃO 

JORNADA DE TRABALHO: 

40 HORAS SEMANAIS 

PROCESSO SELETIVO. 

LIVRE - PRO VIMENTO EM COMISSÃO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO 

DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS 

ÁREA DE RECRUTAMENTO 

AMPLA 

ESFORÇO FÍSICO: 
Normal 

ESFORÇO MENTAL: 
Intenso 

ESFORÇO VISUAL: 
Normal 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (17)36378700 - FAX 36371146— CEP:15355-000 
CN PJ (MF) W. 45.746.11210001-24 e-mail: prefeitura©guzolandia.sp.gov.br  



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sumária:- 
- Planeja, direciona e coordena a execução de todas as atividades do Setor da área tributária 
do Município; orientando, avaliando e fiscalizando os resultados dos lançamentos e da 
arrecadação dos tributos municipais (impostos, taxas e contribuições). Analisa, confere e 
atualiza constantemente a legislação tributária municipal. Fiscaliza e monitora 
permanentemente o Cadastro de Contribuintes. Monitora e acompanha a inscrição em dívida 
ativa dos inadimplentes. 

Descrição Detalhada. 
- Planeja, coordena e fiscaliza a execução de atividades e atribuições do Setor Tributário, 
prestando aos subordinados informações sobre normas e procedimentos relacionados aos 
trabalhos e à situação funcional de cada um; 
- Propõe ao executivo elaboração de projetos de leis ou de regulamentos correlacionados com 
sua área de atuação, de melhoria, atualização, aperfeiçoamento do serviço público municipal; 
- Elabora relatórios sobre desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos pelo Setor 
Tributário, informando o Superior Imediato para urna avaliação da política de governo; 
- Presta informações correlacionadas ao Setor Tributário aos superiores imediatos, quando 
solicitado; e aos Tribunais de Contas; a aos Orgãos Oficiais conexos com a Administração 
Municipal; 
- Organiza, coordena e controla processos e outros documentos, instruindo sobre a sua 
tramitação, para agilização das suas informações; 
- Analisa o funcionamento das diversas rotinas, observando o desenvolvimento e efetuando 
estudos e ponderações a respeito, para propor medidas de simplificação e melhoria dos 
trabalhos; 
- Elabora relatórios sobre atividades desenvolvidas, para possibilitar a avaliação dos serviços 
prestados; 
- Providencia e requisita materiais necessários ao desempenho dos trabalhos do Setor 
Tributário, preenchendo formulários e enviando-os à unidade competente, para assegurar o 
bom andamento dos serviços; 
- Presta esclarecimentos a servidores, munícipes, contribuintes, entidades e órgãos de 
governo, prestando-lhes as informações referentes ao Setor Tributário; 
- Acompanha e monitora o lançamento de impostos, taxas e contribuições e a arrecadação 
dos tributos municipais; 
- Acompanha e monitora seus subordinados no cadastramento permanente e atualização do 
Cadastro de Contribuintes Municipais (mobiliário e imobiliário) e na implantar melhorias no 
sistema de recolhimento de tributos e demais rendas; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo Superior Imediato. 

Iniciativa / Complexidade:  

- Planeja suas atividades e de seus subordinados, coordena direciona e executa tarefas de 
natureza complexa e rotineira que requerem conhecimentos teóricos técnicos, especializados 
e práticos na área tributária; iniciativa própria e discernimento para tomada de decisões; 
constante atualização; recebe supervisão de seu Superior Imediato. 
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REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

ESCOLARIDADE: Ensino Médio ou Técnico completo. 

EXPERIÊNCIA: conhecimento na área de atuação. 

RESPONSABILIDADES: 

Dados confidenciais:  total 
Patrimônio:  pelos equipamentos, máquinas, ferramentas, documentos, veículos e materiais 
permanentes ao Setor Tributário. 
Segurança de Terceiros:  coordena tarefas executadas em equipe. 
Supervisão:  Sobre as equipes que coordena. 

AMBIENTE DE TRABALHO: 

- Normal atividade de escritório e de campo; 
- Exerce a supervisão dos lançadores de tributos e demais funcionários vinculados ao Setor 
de Tributação 
- Está afeto e subordinado ao Diretor de Administração e Finanças; 
- Exerce jornada em horário normal e em sistema de regime integral, podendo ser convocado 
e/ou designado para função em qualquer dia da semana e horário, conforme necessidade da 
Administração. 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065— FONE (1 7)36378700 - FAX 36371146— CEP:15355-000 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura©guzolandia.sp.gov.br  


