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LEI Nº 3.773, DE 15 DE JULHO DE 2014 

 

Altera a descrição das atribuições e a exigência do 

nível de escolaridade de cargo de Servidor Público 

do Legislativo Municipal e dá outras providências. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, ESTADO DE SANTA CATARINA. Faço 

saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica por esta Lei Municipal aprovada a alteração das atribuições do cargo de Técnico 

Legislativo da Câmara de Vereadores de Maravilha, bem como a exigência do grau de escolaridade, 

constantes na Lei Municipal nº 3.369/2009, que passam a vigorar nos termos abaixo descritos: 

 

    

GRUPO V – TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

V. 1 . NÍVEL 

 

T. L. – 09 

 

V. 2 . DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

- Redigir documentos de forma oficial; 

- Executar serviços de datilografia e digitação em geral; 

- Elaborar o processo licitatório e manter a guarda de toda a documentação referente; 

- Acompanhar todo o processo de recebimento das mercadorias e equipamentos licitados;  

- Redigir a ata das sessões; 

- Redigir a redação final das matérias aprovadas na Câmara, portarias, etc; 

- Enviar, receber, protocolar e distribuir correspondências; 

- Receber e orientar o público; 

- Arquivar documentos; 

- Agendar compromissos e repassá-los; 

- Comunicar-se de forma oral e escrita; 

- Receber e transmitir mensagens pelo telefone; 

- Solicitar assinaturas de documentos; 

- Ser responsável pelo recebimento e pagamento das notas fiscais; 

- Providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; 

- Sugerir métodos e processos de trabalho para simplificação, recebimento, classificação, registro, 

guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processos e papéis; 

- Controlar os serviços de recepção, encaminhamento de documentação e correspondência em 

geral; 

- Controlar e arquivar publicações, documentos sob responsabilidade; 

- Organizar o almoxarifado do órgão, procedendo ao registro de entrada e saída de bem de 

consumo em geral; 

- Proceder o recebimento das aquisições de materiais; 

- Expedir relatórios de atividades desenvolvidas no setor; 
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- Controlar e arquivar publicações, codificações, catalogação e tramitação de papéis e 

documentos sob responsabilidade; 

- Selecionar, organizar e manter atualizados os arquivos, pastas de projetos de leis, etc. 

- Organizar o almoxarifado do órgão, procedendo o registro de entrada e saída de bem de 

consumo em geral; 

- Zelar pela manutenção de instalações, mobiliários e equipamentos da Câmara de Vereadores; 

- Abrir e fechar as dependências da Câmara de Vereadores em conjunto com a Secretária;  

- Executar outras tarefas afins, de acordo com a necessidade peculiar da Câmara de Vereadores; 

 

V. 3 . REGIME DE TRABALHO/CARGA HORÁRIA 

 

 Regime jurídico único – 40 (quarenta) horas semanais. 

 

V. 4 . CONDIÇÕES PARA INGRESSO 

 

 Concurso público de provas ou provas e títulos. 

 

V. 5 . HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Portador de certificado em nível de 3º grau. 

 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da realização da presente Lei, correrão por conta do Orçamento da 

Câmara de Vereadores. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Maravilha – SC, 15 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

ROSIMAR MALDANER 

Prefeita Municipal 

 

 

Registrado e publicado em data supra. 

             

 

 

 

 

     SANDRO DONATI 

      Secr. Planej. Adm. e Fazenda 

 


