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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3899 
25 DE ABRIL DE 2017. 

Altera o anexo n° 1.25 da Lei Municipal n° 
3.293/2011. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - O anexo 1.25 da Lei Municipal n° 3.293/2011 passa a viger com a redação 
constante no anexo I desta Lei. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 25 (vinte e cinco) dias do 
mês de abril de 2017. 

Carlos Augustó-Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 25 de abril de 
2017à 

\iretã, 	 

Giovan almás 
tatá iOMunicipal da Adminis ração. 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  



Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 
ANEXO 1.25 

CARGO: COORDENADOR DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

PADRÃO: FC 06 

COMPETÊNCIAS: 
São atribuições específicas do Coordenador das Prestações de Contas 

Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente no país e no Estado do Rio Grande do Sul nos contratos, 

convênios e congêneres, firmados e administrados pelo Município; Coordenar a Equipe de 

Integrantes do Setor de Prestação de Contas, acompanhando, e fiscalizando a preparação das 

Prestações de Contas de recursos transferidos de outras esferas de Governo para o Município, 

Realizar o registro e controle contábil relativo a previsão orçamentária sobre as receitas e despesas 

oriundas dos convênios e contratos firmados com terceiros; Preparar em conjunto com a 

Coordenadoria de Projetos e Assessoria Jurídica, as minutas dos instrumentos necessários à 

formalização dos convênios e contratos oriundos das parcerias firmadas; Manter cadastro atualizado 

dos contratos e convênios firmados, bem como a situação administrativo-financeira de cada um; 

Desenvolver sistemas informatizados ou adequar os sistemas existentes objetivando a gestão dos 

contratos e convênios firmados; Realizar periodicamente a prestação de contas dos contratos e 

convênios junto às instituições parceiras; Gerir a execução dos convênios e contratos realizando 

avaliações periódicas e elaborando relatórios de cunho gerencial; Cadastrar os prestadores de 

serviço vinculados à execução dos contratos e convênios em vigência, Acompanhar os recebimentos 

de valores atinentes aos convênios e contratos, conforme a necessidade identificada, que garanta a 

execução financeira desses instrumentos; Fornecer ao Prefeito Municipal e Secretários as 

informações ou relatórios periódicos que possibilitem o acompanhamento dos contratos e convênios 

vigentes; Elaborar em conjunto com a Coordenadoria de Projetos o planejamento operacional anual 

da Gerência de Contratos e Convênios e acompanhar sua execução, Efetuar outras atividades afins, 

no âmbito de sua competência. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 40 (quarenta) horas semanais, ficando à disposição do Prefeito Municipal; 

b) Especiais: Sujeito a realização de viagens e trabalhos em Sábados domingos e feriados; 

c) Outras: Sujeito a Serviço externo e em contato com público. 

REQUISITOS PARA DESIGNAÇÃO AO CARGO: 
a) Idade mínima: 18 anos 
b) Grau de Instrução: Nível Técnico ou Superior. 
c) Ser servidor público municipal do quadro efetivo. 

RECRUTAMENTO: 
a) Indicação pelo Prefeito. 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 3272-7500 e 55 3272-7545 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  


	Page 1
	Page 2

