CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA
- CASA JOÃO HILARIO PEREIRA DE LIRA -

Diretoria de Contabilidade e Finanças
Dados da Diretora
Endereço: Praça Walfredo Pessoa de Melo, S/N, Centro, Aliança/PE
Telefone: (81) 3637-1379
Horário de Funcionamento: Das 07h00 às 14h00
Responsável: Marli Araújo da Silva

Departamentos e Setores vinculados à Diretoria de Contabilidade e Finanças
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Atribuições e atividades desenvolvidas:
I - Assessorar o Presidente quanto ao planejamento, coordenação, controle e avaliação das
atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal; elaborar em coordenação com a Presidência
a proposta orçamentária anual de acordo com a política estabelecida pelo governo municipal;
b) promover a execução de atividades de natureza econômico-financeira da Câmara Municipal;
c) obter informações de natureza econômico-financeiras a respeito da Câmara Municipal,
mantendo atualizado um sistema de registros e dados estatísticos das informações colhidas;
d) remeter à Prefeitura Municipal e aos outros órgãos, na época própria, os balancetes mensais,
financeiro e orçamentário, para fins de consolidação das contas públicas municipais e, para fins
orçamentários, a previsão de despesas da Câmara Municipal para o exercício seguinte;
e) fazer registrar, sintética e analiticamente, em todas as suas fases, as operações da Câmara
Municipal resultantes e independentes da execução orçamentária, bem como os bens
patrimoniais;
f) organizar, mensalmente, os balancetes do exercício financeiro; assinar os balanços,
balancetes, e outros documentos de apuração contábil e financeira, visando todos os
documentos contábeis;
g) levantar na época própria, o balanço geral da Câmara Municipal, contendo os respectivos
quadros demonstrativos; processar a despesa, e manter o registro e os controles contábeis da
administração financeira e patrimonial da Câmara Municipal;
h) acompanhar e controlar a execução de contratos celebrados pela Câmara Municipal;
promover o empenho prévio das despesas; acompanhar a execução orçamentária, em todas as
suas fases, conferindo todos os elementos dos respectivos processos;
i) promover o exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as providências
cabíveis quando se verificarem irregularidades;
j) fornecer elementos, quando solicitados, para a abertura de créditos adicionais;
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k) manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conferindo, no mínimo, uma vez por
mês, os extratos de contas correntes; promover o recebimento das importâncias devidas à
Câmara Municipal; autorizar o pagamento da despesa, de acordo com as disponibilidades de
numerário;
l) determinar a preparação dos cheques para os pagamentos autorizados, promovendo,
diariamente, a publicação do movimento de caixa do dia anterior; assinar todos os cheques
emitidos e endossar os destinados a depósitos em estabelecimentos bancários, juntamente com
o Presidente da Câmara Municipal; incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários,
em assuntos de sua competência, e requisitar talões de cheques;
m) promover o registro dos títulos e valores sob guarda e providenciar depósitos nos
estabelecimentos de crédito; determinar o recebimento de suprimentos de numerários,
necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou ordens bancárias;
n) promover, para fins de integração à Contabilidade Central do Município, na Prefeitura
Municipal, o encaminhamento dos demonstrativos contábeis já mencionados e, anualmente, os
empenhos não pagos, assim como os inventários dos bens em poder da Câmara Municipal;
elaborar a prestação de contas da Câmara Municipal; promover, no encerramento do exercício,
a entrega do saldo numerário em seu poder à Secretaria Municipal de Finanças;
o) preparar relatórios que demonstrem o comportamento geral da execução orçamentária em
função da disponibilidade financeira;
p) incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos de sua competência;
q) providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores da Câmara
Municipal;
r) providenciar o recolhimento do imposto de renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos
pagos a qualquer título aos Vereadores, aos servidores da Câmara Municipal e a terceiros;
s) exercer outras atividades correlatas.
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