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Estado de Rondonia
Municipio de Ji-Paraná

Gabinete do Prefeito

30 DE SETEMBRO DE 2005

LEI N° 1413

Proc.

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

22i 0

Alterui o quad!?) de pré-requisitos e atribuicöes
relatii'os ao cargo de Diretor de Departainento
Financeiro, conslante da Lei Municipal
965/2000.

S
0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JI-PARANA, no uso de suas
atribuiçäes legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona

a seguinte Lei:

Art. 1°. 0 Diretor de Departamento Financeiro, Cargo de Direçäo Superior, na
referenda CDS-6, constante da Lei 965/2000, alterado pela Lei n° 1155/2002, passa a vigorar
conforme o seguinte quadro:

GRUPO OCUPACIONAL
CARGO DE D1REçA0 SUPERIOR/CDS
Categoria Funcional: Diretor Departamento Financeiro
Nümero de vagas: 01
Referenda: CDS-6
Pré - Reguisitos
- Ser brasileiro e major de 21 anos;
- Ter concluIdo o Ensino Médio;
- Ter a moral ilibada e capacidade comprovada;
AT! VIDADES / COMPETENCIA / HIERARQUIA
- As atribuicoes especificas determinadas em Lei que regula a estrutura organizacional do
Poder Legislativo;
- Orientar, coordenar e supervisionar todos os trabaihos a cpetência do Departamento,
zelando pela observância das diretrizes emanadas da hi rarquia . uperior;
- Examinar, conferir e instruir todos os processos em tr tação elo Departamento;
- Assinar como responsável todos os documentos expe d pelo Departamento, prestando
Avenida 02 de AbriL170I-Bairro Urupä - Ji-Param - Rondöriia Caixa Postal 268 - CEP 78.961-904
Fonc: (0xx69) 3416-400() /3416-403() - Fax (0xx69) 3416-4021 - CNPJ 04.092.672/0001-25
cniai1:ji-paranaI1brajp.com.br
site:www. ji-parana.ro..gov.br

FEstado de Rondonia
Municipio de Ji-Paraná

' Gabinete do Prefeito
Pr
F1

is

.:22J_QZO5

qualquer tipo de informaço;
- Promover a organizacão e controle de todas as atividades e competëncia do Departamento,
estando apto a prestar conta de tarefas próprias, a qualquer tempo e sempre que solicitado;
- Apresentar ao superior hierárquico relatórios bimestrais das atividades especificas do
Departamento, inclusive do grau de producäo de cada funcionário;
- Promover a execuco da despesa e o que for necessário para o seu cumprimento, tais como:
empenho; liquidacào; pagamento e quaisquer outras atividades emanadas da execucäo da
despesa;
- Efetuar o devido controle orcamentário;
- Assinar como responsável, todos os documentos expedidos pelo departamento, prestando
qualquer tipo de informaçAo;
- Outras atividades inerentes ao cargo;

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão, corn efeitos a partir

de 10 de setembro de 2005.
Art. 3°. Revoga-se a Lei Municipal n° 1155/2002, de 22 de abril de 2002.

Palácio Urupá, aos 30 dias do

de 2005.

ABREU BIANCO
Ito Municipal
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