
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.670 
1° DE ABRIL DE 2015. 

Altera artigos da Lei 3293/11, acrescentando e 
alterando cargos, funções e padrões. 

O Prefeito Municipal 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 Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam acrescidos ao quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 
constante no art. 10 da Lei 3.293/11 os seguintes cargos, funções e padrões: 

Denominação do Cargo Número de 
Cargos Pa 

drão 
Padrão 

Preenc. Vaga 
s CC FC GEF 

Secretaria Municipal de Administração 
Coordenador de Recursos Humanos e 
Pessoal 

1 FC-6 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Assessor Contábil 1L CC-5 

Secretaria Municipal da Saúde 
Motorista de Micro-Ônibus GEF2 

Art. 2° - Fica extinta uma Função de Confiança para o cargo de Coordenador da 
Secretaria de Administração, estabelecida na Lei 3293/11, conforme quadro abaixo: 

DENOMINAÇÃO 	DO 
CARGO 

NÚMERO 	DE 
CARGOS 

PADRAO 

CRIADOS EXTINTOS CC FC GEF 
Secretaria Municipal da Administração 
Coordenador 1 FC4 

"e'Se-e 7  
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Art. 3° - Ficam acrescidas à tabela de vencimentos para o Quadro de Cargos em Funções 
Gratificadas prevista no art. 12 da Lei 3293/2011 as seguintes funções: 

Cargos em Comissão CC - COEF 
Assessor Contábil CC-05 	- 6,47 

Art. 4° - Ficam acrescidas à tabela de vencimentos para o Quadro de Cargos em Funções 
Gratificadas prevista no art. 13 da Lei 3293/2011 as seguintes funções: 

CARGOS EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA PADRÃO COF 
Coordenador de Recursos Humanos e Pessoal FC 06 2,00 

Art. 5° - Ficam acrescidas as seguintes funções à tabela de vencimentos do Quadro de 
Cargos em Gratificações por Exercício de Funções prevista no art. 14 da Lei 3293/2011 as 
seguintes funções: 

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GEF COEFICIENTE 
Motorista de Micro-ônibus da Secretaria GEF02 1,20 
Municipal da Saúde 

Art. 5° - Ficam acrescidos anexos à Lei 3.293/11, com a redação constante no Anexo I 
desta Lei. 

Art. 6° - São parte integrante desta Lei os Impactos Orçamentários e Financeiros 
calculados com base na Despesa com Pessoal, apurada conforme metodologia do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 7° — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, ao 1° (primeiro) dia do 
mês de abril de 2015. 

Carlos Augusto BrUm de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 

Tupanciretã. 1° de abril de 2015. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal. de Tupanciretã, 1° de abril de 
2015à 

     

Tupanciretã, 	 

  

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 

Giovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 
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ANEXO I 

ANEXO 1. 

CARGO: ASSESSOR CONTÁBIL 
PADRÃO: CC 05 
COMPETÊNCIAS: 
São atribuições específicas do Assessor Contábil 

Supervisionar, orientar e coordenar o sistema contábil, sendo responsável pela correta execução dos 

serviços e funcionamento da Contadoria Geral do Município. 

Coordenar e orientar a escrituração dos atos ou fatos administrativos; examinar processos de prestação de 

contas; auxiliar na elaboração da proposta orçamentária; acompanhar a execução orçamentária e verificar a 

existência de saldos nas dotações, para que as despesas possam ser autorizadas; verificar e informar a 

classificação das despesas de acordo com a legislação vigente; examinar, conferir e assinar os empenhos 

de despesas; informar, através de relatórios, sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 

Município; supervisionar, coordenar, orientar e conferir a elaboração e fechamento de balanços, balancetes 

patrimoniais, financeiros, de receita e despesa; elaborar e conferir os documentos e relatórios, da área 

contábil, do balanço e prestação de contas anual para o Tribunal de Constas do estado, nos prazos legais; 

auxiliar na elaboração de projetos de lei; leis e decretos, que dizem respeito à área orçamentária e contábil; 

saber interpretar e aplicar a legislação vigente, acompanhar as mudanças e novas leis; dar pareceres, 

quando solicitado; orientar e conferir processos de prestação de contas de auxílios e convênios; conhecer 

sistemas informatizados; saber operar equipamentos de informática e digitar dados; estudar e discutir a 

proposta orçamentária anual, PPA e LDO do Município, junto com o Prefeito, Secretaria da Fazenda e 

Procuradoria Jurídica do Município; coordenar a elaboração do plano de contas; verificar a regularidade dos 

contratos, convênios, ajustes, acordos e demais atos que envolvam despesas e obrigações. Executar 

demais tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: 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: Bacharelado em Ciências Contábeis por Instituição de Ensino Superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação e Cultura; inscrição no respectivo órgão de classe; 

RECRUTAMENTO: 
a) Nomeação pelo Prefeito Municipal. 
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Anexo 1. 

CARGO: COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL 
PADRÃO: FC 06 
COMPETÊNCIAS: 
São atribuições específicas do Coordenador de Recursos Humanos e Pessoal 

Coordenar a área de Recursos Humanos alinhada ao planejamento estratégico do Município; definir e 
implementar, em conjunto com os órgãos da Administração Direta e Entidades Autárquicas e Fundacional, o 
dimensionamento adequado dos seus quadros de cargos e funções, com vistas a assegurar a estrutura 
adequada para concretização de seus objetivos institucionais; indicar, quando necessária, a possibilidade de 
simplificação e aperfeiçoamento de processos e métodos de trabalho, buscando maior eficiência e 
qualidade dos serviços públicos; gerenciar o sistema informatizado e descentralizado de recursos humanos; 
manter e atualizar documentos inerentes às rotinas e políticas de pessoal; disponibilizar informações 
íntegras, tempestivas, autênticas e completas, que facilitem a tomada de decisão dos gestores municipais, a 
fiscalização dos órgãos de controle e a transparência da gestão pública aos cidadãos e sociedade civil 
organizada; auxiliar no desenvolvimento de políticas de gestão de pessoas que auxiliem na melhoria 
contínua da eficiência e qualidade dos serviços públicos; auxiliar na criação e desenvolvimento de ações 
que assegurem a saúde e segurança dos(as) servidores(as) municipais, reduzindo os riscos de acidentes, 
doenças funcionais e o absenteísmo; participar da elaboração do orçamento para execução das políticas de 
gestão de pessoas e da folha mensal de pagamento e encargos sociais de todos os órgãos da 
Administração Direta e Entidades Autárquicas e Fundacional; arquivar cópias dos atos administrativos 
inerentes à nomeação, exoneração, demissão e demais registros funcionais e financeiros dos(as) 
servidores(as), e conjuntamente, com o órgão previdenciário do município, os inerentes aos aposentados e 
pensionistas; auxiliar na elaboração de projetos de leis pertinentes às rotinas e políticas de pessoal; emitir 
pareceres a projetos de leis e demais propostas de atos relacionados à sua área de atuação; auxiliar na 
regulamentação das rotinas e políticas de pessoas para os órgãos da Administração Direta e Entidades 
Autárquicas e Fundacional; efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências; demais 
atribuições inerentes a todos os coordenadores. 

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 Médio; 
c) Ser servidor público municipal do quadro efetivo. 

RECRUTAMENTO: 
Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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