
Câmara Municipal de Passa-Quatro
Instalada em 13 de dezembro de 1890

LEI COMPLEMENTAR Nº 76/2016

Altera  a  Lei  Complementar  nº  72,  de  20  de
novembro de 2015.

O Povo do Município de Passa-Quatro, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º  Fica alterado o artigo 15, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de
2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15. O Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa-Quatro procederá, anualmente, ao
recadastramento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime e,
a  cada  período  de  5  (cinco)  anos,  procederá  ao  recenseamento  previdenciário,  abrangendo  todos  os
servidores  efetivos  ativos  do  Município  de  Passa-Quatro,  incluindo  seus  dependentes  visando  a
atualização de seu cadastro.”

Art. 2º  Ficam incluídos os §§1º e 2º, ao artigo 15, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de
novembro de 2015, que terão a seguinte redação:

“Art. 15.  (...)

§1º   O  aposentado  ou  pensionista  que  não  comparecer  ao  recadastramento  anual  e  que  não
apresentar a documentação exigida, terá o pagamento de seu benefício suspenso enquanto não houver a
regularização e atualização de seus dados cadastrais.

§2º   O servidor  ativo  que  não comparecer  ao  recenseamento  e  que  não estiver  com os  dados
cadastrais atualizados, sofrerá penalidade de repreensão, nos termos do Artigo 274 da Lei Municipal nº
234 de 12/10/1959 e, se o mesmo não regularizar a situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos,
a contar do recebimento da pena de repreensão, sofrerá penalidade de suspensão,  devendo ambas as
punições ser aplicadas pelo Prefeito Municipal.”

Art. 3º  Fica alterado o artigo 21 e seu parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 72, de
20 de novembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  21.   A alíquota de contribuição do Município e  de suas autarquias  e fundações e demais
entidades sob seu controle direto ou indireto corresponderá a 15,49% (quinze vírgula quarenta e nove por
cento) da totalidade da remuneração de contribuição dos participantes.

Parágrafo único.  A alíquota de contribuição complementar do Município e de suas autarquias e
fundações e demais entidades sob seu controle direto ou indireto corresponderá a 6,51% (seis vírgula
cinquenta e um por cento), conforme disposto na Lei Municipal 1.726, de 15 de dezembro de 2005.”

Art. 4º  Fica alterado o artigo 59, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de
2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 59.  O participante será compulsoriamente aposentado aos 75 (setenta e cinco) anos de idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados com base no art. 132.” 
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Art. 5º  Ficam alterados os §§ 2º e 3º, do artigo 164, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20
de novembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 164. (...)

§2º  Na composição do Comitê de Investimentos deverá haver,  no mínimo, 2 (dois)  servidores
certificados  por  entidade  autônoma  de  reconhecida  capacidade  técnica,  conforme  estabelecido  pelas
diretrizes do Conselho Monetário Nacional.

§3º  Se não houver, no quadro efetivo de pessoal do Município, servidores certificados na forma do
parágrafo segundo para integrar o Comitê de Investimentos, o Diretor-Presidente do Instituto Municipal
de Seguridade Social  de  Passa-Quatro  assumirá  a  função de membro do Comitê de Investimentos  e
nomeará os outros 2 (dois) servidores sendo que, ao menos um deles deverá, no prazo máximo de 06
(seis)  meses,  obter  a  certificação  conforme  estabelecido  pelo  parágrafo  segundo,  sob  pena  de
substituição.”

Art. 6º  Fica alterado o artigo 170, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de
2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 170.  Os membros integrantes do Comitê de Investimentos, exceto o Diretor-Presidente do
Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa-Quatro, terão direito a 01 (uma) folga do trabalho para
cada reunião de que participar ficando limitada a 02 (duas) folgas mensais.”

Art. 7º  Fica alterado o artigo 173, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de
2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  173.   Fica  criado  o  cargo  em comissão  de  Diretor-Presidente  do  Instituto  Municipal  de
Seguridade Social de Passa-Quatro, de recrutamento restrito, na forma do inciso IV do art. 158, indicado
pelo Conselho Municipal de Previdência e nomeado pelo Chefe do Poder Executivo,  com padrão de
vencimento de 20% (vinte por cento) a mais do vencimento base do Contador, constante do Quadro de
provimento efetivo Anexo II desta Lei Complementar, cujo ônus serão suportados pelo Instituto.”

Art. 8º  Ficam alterados os §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 173, da Lei Complementar Municipal nº 72, de
20 de novembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 173. (...)

§1º   O  mandato  do  Diretor-Presidente  do  Instituto  Municipal  de  Seguridade  Social  de  Passa-
Quatro/MG será de 04 (quatro) anos, podendo o mesmo ser reconduzido ao cargo, se reeleito, a critério
do Conselho Municipal de Previdência por um único período subsequente.

§2º  O vencimento do cargo de Diretor-Presidente será reajustado na mesma data e pelos mesmos
percentuais e índices concedidos pelo Chefe do Poder Executivo aos servidores Municipais.

§3º  Caso o Diretor-Presidente seja servidor que perceba vencimento superior ao do referido cargo,
o mesmo será suportado em sua integralidade pelo Instituto”.

Art. 9º  Fica incluído o inciso XXVII, ao artigo 175, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20
de novembro de 2015, que terá a seguinte redação:
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“Art. 175. (...)

XXVII -  autorizar  e  assinar  as  movimentações  financeiras  de  transferências,  saques,  ordens  de
pagamento on-line ou presencial, em conjunto com o Contador.”

Art. 10.  Ficam incluídos os §§4º e 5º ao artigo 176, da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20
de novembro de 2015, que terão a seguinte redação:

“Art. 176. (...)

§4º  os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e dos cargos em comissão de livre nomeação
e exoneração serão reajustados na mesma data e pelos mesmos índices e percentuais concedidos pelo
Chefe do Poder Executivo aos demais servidores públicos municipais.

§5º  a gratificação de função de controlador interno será reajustada na mesma data e pelos mesmos
índices e percentuais concedidos pelo Chefe do Poder Executivo aos membros do Órgão de Controle
Interno do Poder Executivo do Município de Passa-Quatro.”

Art. 11.  Fica alterado o Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de
2015, passando a vigorar, nos termos do Anexo I desta Lei Complementar.

Art. 12.  Fica incluído ao item Atribuições Típicas do Diretor-Presidente, constante do Anexo III da
Lei Complementar Municipal nº 72, de 20 de novembro de 2015, os seguintes itens:

“Assumir a função de membro do Comitê de Investimentos e nomear demais membros, na forma do
§3º, do Art. 164.

Autorizar e assinar as movimentações financeiras de transferências, saques, ordens de pagamento
on-line e presencial, em conjunto com o Contador.”

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Passa-Quatro, 11 de julho de 2016.

Paulo José de Almeida Brito
Prefeito Municipal

Paulo Eustáquio Cancela Mota
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I 

TABELA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Abonos Não

Abono Família Não

Adicional Noturno Não

Ajuda de Custo – de Caráter Obrigatório Não

Auxílio-doença Sim

Comissões Opcional

Décimo Terceiro Salário:
a) 1ª parcela............................................................................................
b) 2º parcela (do total)............................................................................
c) Na rescisão.........................................................................................

Não
Sim
Sim

Diferença de salário Sim

Férias
a) gozadas normalmente...........................................................................
b) pagas em dobro, na vigência do contrato de trabalho:

- férias normais...................................................................................
       - adicional (dobro)..............................................................................
c) adicional constitucional de 1/3 a mais do salário normal, referente a
período gozado..........................................................................................
d) adicional constitucional pago em rescisão contratual, proporcional.....
e) Indenizadas............................................................................................
f) férias-prêmio gozadas............................................................................
g) diferença de férias.................................................................................
Obs: Incidência de contribuição será no mês em que se referirem as 
férias, mesmo quando pagas antecipadamente.
h) abono pecuniário (dez dias)..................................................................

Sim

Sim
Não

Não
Sim
Não
Sim
Sim

Não

Gratificações a qualquer título Sim

Horas Extras Não

Indenizações:
a) por tempo de serviço......................................................................
b) abono pecuniário (10dias)..............................................................
c) por conversão em espécie de férias-prêmio...................................

Não
Não
Não

Insalubridade Opcional

Jornada dobrada Sim

Licença remunerada Sim
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Quinquênio Sim

Periculosidade Opcional

Plantão Médico Sim

Salário Base Sim

Salário Comissionado Opcional

Saldo de Salários Sim
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ANEXO II

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA

DENOMINAÇÃO
Nº
DE

VAGAS

JORNADA DE
TRABALHO

SIMBOLOGIA VENCIMENTO Requisitos Investidura

Diretor-Presidente 01 Dedicação
Exclusiva

SB – 01 R$ 3.694,60
Servidor efetivo com, no mínimo, 10 (dez) anos de
efetivo exercício em cargo público e conhecimento
compatível com o cargo, indicado pelo Conselho
Municipal de Previdência, nomeado pelo Chefe do
Executivo, com nível de escolaridade Técnico nas
áreas  de  Administração,  Contabilidade  ou
Administração Pública ou Superior completo nas
áreas  de  Direito,  Administração,  Ciências
Contábeis, Economia ou Administração Pública e
CERTIFICAÇÃO  PROFISSIONAL  ANBIMA –
SÉRIE 10 (CPA-10).

Assessor Jurídico 01 20 horas
semanais

CC 1 R$ 2.100,00 Superior  em  direito,  registro  na  Ordem  dos
Advogados do Brasil

Controlador Interno
01 30 horas

semanais
FG 01 R$ 500,00 Servidor  Efetivo,  com  nível  médio  de

escolaridade.
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QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

DENOMINAÇÃO
Nº DE

VAGAS
JORNADA DE
TRABALHO

SIMBOLOGIA VENCIMENTO Requisitos Investidura

Agente 
Administrativo 

02 30 horas
semanais

SM 01 R$ 1.200,00 Nível Médio

Contador 01
30 horas
semanais SM 02 R$ 2.100,00

Superior  em  Ciências  Contábeis  e  registro  no
respectivo órgão de classe
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ANEXO III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA

- Diretor-Presidente
Nível Técnico ou Superior
Carga Horária: Dedicação Exclusiva
Descrição sintética:  Compete administrar os recursos do Instituto Municipal de Seguridade Social de
Passa-Quatro e conceder os benefícios previdenciários previstos nesta lei. 
Atribuições típicas:
 Cumprir e fazer cumprir a legislação que compõe o regime de previdência de que trata esta Lei;
 Convocar as reuniões da Diretoria, presidir e orientar os respectivos trabalhos, mandando lavrar as

respectivas atas;
 Representar  o  Instituto  Municipal  de  Seguridade  Social  de  Passa-Quatro  em suas  relações  com

terceiros, bem como em Juízo ou fora dele;
 Elaborar  o  orçamento  anual  e  plurianual  do Instituto  Municipal  de Seguridade  Social  de  Passa-

Quatro;
 Constituir comissões;
 Celebrar  e  rescindir  acordos,  convênios  e  contratos  em  todas  as  suas  modalidades,  inclusive  a

prestação de serviços por terceiros, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal
de Previdência;

 Nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do Instituto
Municipal de Seguridade Social de Passa-Quatro; 

 Autorizar, conjuntamente com o Conselho Municipal de Previdência, as aplicações e investimentos
efetuados  com os  recursos  do Instituto e  com os  do patrimônio  geral  do Instituto Municipal  de
Seguridade Social de Passa-Quatro;

 Avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao Instituto Municipal de Seguridade
Social de Passa-Quatro.

 Controlar as ações referentes aos serviços gerais e de patrimônio;
 Praticar os atos de gestão orçamentária e de planejamento financeiro;
 Controlar e disciplinar os recebimentos e pagamentos; 
 Acompanhar o fluxo de caixa do Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa-Quatro, zelando

pela sua solvabilidade; 
 Coordenar e supervisionar os assuntos relacionados com a área contábil;
 Avaliar a performance dos gestores das aplicações financeiras e investimentos; 
 Elaborar política e diretrizes de aplicação e investimentos dos recursos financeiros, a ser submetido

ao Conselho Municipal de Previdência pela Diretoria Executiva;
 Administrar os bens pertencentes ao Instituto Municipal de Seguridade Social de Passa-Quatro;
 Administrar os recursos humanos e os serviços gerais, inclusive quando prestados por terceiros;
 Administrar  e  controlar  as ações  administrativas  do Instituto Municipal  de Seguridade Social  de

Passa-Quatro;
 Praticar  os  atos  referentes  à  inscrição  no  cadastro  de  segurados  ativos,  inativos,  dependentes  e

pensionistas, bem como à sua exclusão do mesmo cadastro;
 Acompanhar  e  controlar  a  execução  do  plano  de  benefícios  deste  regime  de  previdência  e  do

respectivo plano de custeio atuarial, assim como as respectivas reavaliações; 
 Gerir e elaborar a folha de pagamento dos benefícios;
 Aprovar os cálculos atuariais;
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 Conceder os benefícios previdenciários de que trata esta Lei;
 Promover os reajustes dos benefícios na forma do disposto nesta Lei.

- Assessor Jurídico
Nível Superior
Carga Horária: 20 Horas Semanais
Descrição sintética: Prestar assistência jurídica ao IMSS, representando-o judicial ou extrajudicialmente.
Atribuições típicas:
 Representar juridicamente o Instituto;
 Emitir parecer sobre as demandas jurídicas;
 Promover ações, análises e interpretações da legislação previdenciária, civil e tributária;
 Apresentar defesas em processos judiciais e administrativos;
 Acompanhar e defender os interesses do Instituto em processos juntos ao Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais e Ministério da Previdência Social;
 Adequar o Instituto à legislação existente;
 Acompanhar a edição de nova legislação na área previdenciária;
 Analisar a jurisprudência e verificar o seu impacto perante o Instituto;
 Emitir parecer sobre a concessão do benefício;
 Emitir parecer sobre vantagens concedidas;
 Analisar e emitir parecer sobre processos de licitação;
 Emitir parecer sobre qualquer contratação;
 Emitir pareceres em processos de aposentadorias e pensões;
 Atender convocações do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal;
 Emitir parecer sobre a aquisição, a alienação, a oneração, a permuta, a troca, a venda ou a construção

de bens imóveis do Instituto, bem como a aceitação de doações com ou sem encargo;
 Participar obrigatoriamente das reuniões da Diretoria Executiva;
 Atender às solicitações do Diretor Presidente; 
 Analisar e emitir parecer da legislação de pessoal da administração direta e indireta;
 Desenvolver outras atividades afins, determinadas pelo Diretor-Presidente. 

- Função Gratificada Controlador Interno
Nível Médio 
Carga Horária: 30 Horas Semanais
Descrição  sintética:  participar  na  execução  de  trabalhos  de  auditoria,  avaliando  a  adequação  dos
controles  internos  nos  seus  aspectos  orçamentários,  financeiros,  contábeis,  fiscais,  tributários,
administrativos, operacionais e de sistemas informatizados de processamento de dados.
Atribuições típicas:
 Priorizar as atividades de caráter preventivo;
 Levantar  dados  e  informações  diversas,  avaliando-os  e  elaborando  relatórios  com  sugestões  e

recomendações, para assegurar o atendimento dos aspectos legais e normativos;
 Avaliar os procedimentos e/ou rotinas dos controles existentes;
 Analisar se os procedimentos e/ou rotinas estão sendo executados conforme normativas existentes;
 Analisar as Receitas Orçamentárias, Extra-Orçamentárias, Consignações e seus registros contábeis;
 Analisar e avaliar as licitações em todas as suas modalidades (Concorrência Pública,  Tomada de

Preços, Convite, Pregão, Concurso e Leilão);
 Analisar e avaliar as dispensas e inexigibilidades;
 Analisar e avaliar os editais, habilitação, adjudicação e publicação;
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 Analisar e avaliar os contratos e/ou ata de registro de preços, em especial, de materiais, serviços e
obras;

 Analisar e avaliar os termos aditivos, em especial, quanto a prazo, quantidade, reequilíbrio e reajuste
de preços;

 Verificar  a  fidelidade  dos  dados  enviados  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  (TCE)  quanto  a:
contabilidade (orçamentária, financeira e patrimonial), diário da contabilidade, arrecadação e o diário
da arrecadação, tesouraria e o diário da tesouraria, licitações e contratos, obras públicas, convênios e
auxílios recebidos, subvenções e auxílios concedidos, lei de responsabilidade fiscal e informações
anuais;

 Avaliar e analisar a execução orçamentária e seus limites – limites fiscais;
 Avaliar e analisar a programação financeira, conforme legislação vigente;
 Avaliar e analisar a segregação de funções (níveis de autorização);
 Avaliar e analisar as despesas extra-orçamentárias quanto a: Consignações (INSS, ISSQN, IRRF e

outras consignações), e Depósitos (valores de terceiros em garantia);
 Avaliar e analisar as conciliações bancárias;
 Avaliar e analisar os procedimentos e/ou rotinas do controle de pagamento a credores e da existência

de controles eficazes a quem se deve pagar, o quanto, e o que se está pagando, conforme legislação
vigente;

 Avaliar e analisar o (s) almoxarifado (s) quanto a: condições de armazenamento, segurança, controles
de movimentação, registro de entrada, registro de saída, etc;

 Avaliar e analisar a área de transportes quanto a: abastecimento, manutenção, recuperação, utilização
de veículos, etc;

CARGOS PROVIMENTO EFETIVO

- Agente Administrativo
Nível Médio
Carga Horária: 30 Horas Semanais
Descrição sintética: atendimento ao público fornecendo e recebendo informações sobre serviços, tratar
de  documentos  variados,  cumprindo todo o  procedimento  necessário  referente  aos  mesmos,  preparar
relatórios e planilhas, executar serviços gerais de escritório, bem como executar outras atividades que, por
sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
Atribuições típicas:
 Digitar documentos redigidos e aprovados;
 Operar  microcomputador,  utilizando programas básicos e aplicativos,  para incluir,  alterar  e  obter

dados e informações, bem como consultar registros;
 Classificar, registrar e conservar processos, livros e outros documentos em arquivos específicos;
 Organizar arquivos e documentos;
 Atualizar cadastro de processos;
 Fornecer informações sobre serviços;
 Identificar a natureza das solicitações de contribuintes;
 Executar procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal;
 Executar rotinas de admissão e desligamento de pessoal;
 Dar suporte administrativo à área de treinamento;
 Registrar  as  informações  referentes  à  vida  funcional  dos  servidores,  para  manter  o  cadastro  de

pessoal atualizado e o sistema de folha de pagamento alimentado;
 Controlar frequência de servidores;
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 Elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticos, fluxogramas, organogramas e gráficos em
geral;

 Realizar, sob orientação específica, coleta de preços para aquisição de materiais e serviços;
 Controlar ou promover o controle dos estoques de materiais, inspecionando o recebimento, a entrega

e  o  armazenamento,  bem como  verificando  os  prazos  de  validade  dos  materiais  perecíveis  e  a
necessidade de suprimento dos estoques;

 Auxiliar nos processos de compras e contratação de serviços;
 Preencher e encaminhar os relatórios devidos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e

Ministério da Previdência Social;
 Executar os processos de concessão de benefícios previdenciários;
 Desenvolver outras atividades afins, determinadas pelo Diretor-Presidente. 

- CONTADOR
Superior em Contabilidade
Carga Horária: 30 Horas Semanais 
Descrição sintética: planejar, organizar, supervisionar e executar atividades de contabilidade, verificando
contas,  emitindo  relatórios  e  pareceres,  conforme  a  legislação  específica,  para  apurar  os  elementos
necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira do Município,
bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições
do cargo e da área de atuação.
Atribuições típicas:
 Realizar os serviços relativos à emissão dos empenhos;
 Conferir as notas de empenho das despesas, em fiel obediência à legislação;
 Encaminhar  ao  Diretor-Presidente  os  elementos  necessários  ao  acompanhamento  e  à  análise  da

execução orçamentária;
 Fazer  e  manter  atualizados  os  controles  da  execução  orçamentária,  informando  mensalmente  a

posição das dotações orçamentárias para cada programa, projeto e unidade orçamentária;
 Emitir, com base nos processos de despesa liquidada, a ordem de pagamento;
 Examinar,  conferir  e  instruir  os  processos  de  pagamento,  incluindo-se  a  folha  de  pagamento,

impugnando-os  quando  não  estiverem  revestidos  das  formalidades  legais,  inclusive  aqueles  sob
regime de adiantamento de despesas;

 Analisar e controlar os prazos de aplicação e comprovação de adiantamentos, bem como examinar os
documentos comprobatórios, podendo propor medidas disciplinares e sanções legais nos termos da
legislação;

 Analisar e liberar os processos de pagamento;
 Assegurar  a  execução  das  atividades  de  conciliação  bancária,  mantendo  informado  o  Diretor-

Presidente;
 Promover a preparação das ordens de pagamento;
 Assessorar o Diretor-Presidente em assuntos relativos à contabilidade;
 Providenciar as prestações de contas do Instituto e de outros recursos transferidos, em conjunto com

os seus superiores, quando a legislação assim exigir;
 Promover e avaliar a correção da escrituração contábil desenvolvida pelo Instituto, de acordo com a

legislação pertinente;
 Assinar,  com o Diretor-Presidente,  nos prazos  legais,  o  balanço geral,  os  balancetes  mensais,  os

diários e outros documentos de apuração contábil;
 Manter atualizada a contabilidade financeira,  patrimonial e orçamentária do Instituto,  de forma a

poder informar permanentemente o andamento dos programas e projetos;
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 Elaborar o orçamento anual e o plano plurianual;
 Supervisionar o controle e a execução orçamentária do Instituto;
 Realizar a execução das atividades contábeis;
 Assinar, com o Diretor-Presidente, os cheques emitidos;
 Informar e auxiliar a abertura de créditos adicionais de suplementação de verbas;
 Enviar ao Diretor-Presidente o balanço e os documentos a serem remetidos à Prefeitura;
 Efetuar recebimento de créditos do Instituto quando devidamente autorizado pelo Diretor-Presidente;
 Realizar pagamentos devidamente autorizados, mediante apresentação de documentação apropriada,

exigindo recibo;
 Manter em dia a escrituração do movimento financeiro diário;
 Realizar todos os pagamentos através de cheques, ordem bancária de pagamento ou por via online,

consoante programação estabelecida para o dia;
 Depositar diariamente qualquer importância em dinheiro recebida pelo Instituto;
 Receber e guardar títulos e outros valores mobiliários de propriedade do Instituto ou de terceiros,

neste caso, quando entregues em depósito, consignação, caução ou fiança;
 Promover o recebimento de extratos de contas correntes bancárias efetuando a conciliação bancária;
 Apresentar, diariamente, os boletins de movimentação de recursos;
 Desenvolver outras atividades afins, determinadas pelo Diretor-Presidente. 
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