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Anexo III
Atribuições do Técnico em Gestão Pública Municipal

Compete ao Técnico em Gestão Pública Municipal desempenhar todas as tarefas de apoio
às atividades de Gestão Pública Municipal, bem como às atividades de fiscalização arrecadação,
e em especial:

I. Coligir informações, fazer pesquisas, conferir, classificar e arquivar documentos, realizar
levantamentos,  reunir  dados,  operar  computadores,  fazer  entrada  de  dados,  editar  e
formatar  textos  e  planilhas,  conferir  valores,  realizar  cálculos,  elaborar  documentos
públicos, autenticar cópias, fazer lançamentos, realizar registros públicos, participar da
elaboração  de  propostas  orçamentárias  da  unidade,  redigir  correspondências  e  outros
documentos oficiais, atender ao público, protocolar documentos, preencher documentos,
pesquisar arquivos, copiar documentos, triar correspondência, postar correspondências,
preparar relatórios, registrar e encaminhar processos e documentos, coletar informações
de campo, instruir processos, realizar sindicâncias e diligências, atender telefonemas de
munícipes, registrar petições de munícipes e contribuintes, reduzindo a termo, quando
necessário;  organizar  e  controlar  estoque,  elaborar  estatística  de  consumo,  preparar
pedidos  e  requisições  de  fornecimento,  conferir  mercadorias  recebidas  e  serviços
prestados, redigir  informações de rotina, emitir  alvarás e outros documentos públicos,
cadastrar  informações  de  contribuintes,  atender  contribuintes,  conferir  faturas  e  notas
fiscais  de  produtos  e  serviços  públicos  ou  privados  tais  como  contas  de  água,  luz,
telefone e assemelhados, conduzir veículos a serviço do Município, coordenar equipes de
trabalho, fazer avaliação de móveis e imóveis, conduzir leilões de bens móveis e imóveis
pertencentes  ao  município,  participar  de  comissões  de  licitação,  cumprir  diligências
determinadas por seus superiores, auxiliar na preparação de cursos oferecidos pelo Poder
Público, controlar a frota à disposição do Município.

II. Assistir aos Gestores Públicos Municipais, aos Auditores Fiscais do Tesouro Municipal e
aos Fiscais Municipais em todas as suas atividades e prestar assessoria à Administração
Superior;

III. Participar de comissões, comitês e conselhos quando indicado pelo Chefe do Executivo, 

IV. Desempenhar funções gratificadas em cargos de chefia e direção;

V. Desempenhar outras funções correlatas e compatíveis com o cargo e com a escolaridade
de nível médio, conforme determinado pelos superiores hierárquicos.

VI. Quando aprovado para ocupar  vaga destinado a profissionais  de formação técnica de
nível  médio,  exercer  todas  as  atividades  típicas  da  formação  acadêmica  exigida  no
concurso.

VII. Exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício
das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais do Tesouro Municipal;

VIII. Compete,  ainda,  ao  Técnico  em  Gestão  Pública  Municipal,  usar  seus
conhecimentos,  competência  e  experiência  em  apoio  aos  setores  de  fiscalização  e
arrecadação, sempre que para tal convocado ou de ofício, sempre que se deparar com
situações de interesse da fiscalização e arrecadação.
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