
Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 11 de agosto de 2015. 

vani,Dalmis 

ta Municipal da Administração. 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 11 de 
agosto de 2015 à 

panciret&---  

ni Dalmás 

retário Municipal tia Administração. 

lã* 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3724 
11 DE AGOSTO DE 2015. 

Altera o anexo 28 da Lei Municipal n° 3293/11. 

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° - O anexo 28 da Lei Municipal n° 3293/11 passa a vigorar com a redação 
constante no anexo I desta Lei 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 11 (onze) dias 
do mês de agosto de 2015.  

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

ANEXO I 

ANEXO 1.28 

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 ou Técnico em Contabilidade por 
Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura; inscrição no respectivo órgão de 
classe; 

RECRUTAMENTO: 
Nomeação pelo Prefeito Municipal. 
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