
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3747 
07 DE OUTUBRO DE 2015. 

Altera artigos da Lei 3293/11, acrescentando 
gratificação por exercício de função. 

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 Gratifica-
das 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 da Fazenda 

Diretor Financeiro 0] 	1 GEF-07 

Art. 2° - Fica acrescida à tabela de vencimentos do Quadro de Cargos em 
Gratificações por Exercício de Funções prevista no art. 14 da Lei 3293/2011 a 
seguinte função: 

GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO GEF COEFICIENTE 
Diretor Financeiro GEF07 2,20 

Art. 3° - Fica acrescido anexo à Lei 3.293/11, com a redação constante no Anexo 1 
desta Lei. 

Art. 4° - 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. 
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Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 07 de 
outubro de 2015 à 

/ 

ni Dalmás 
ici -1 	dministração. 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
upanciretã, 07 de outubro de 2015. 

Gi•vaer4 'almás 
besrelacto municipal cia AdMinistraçao. 
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Art. 5° — Fica estabelecido que enquanto estiver nomeado o Diretor Financeiro do 
Município, que a Secretaria Municipal da Fazenda, ficará de responsabilidade do 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, sem nenhum ônus ao erário Público. 

Parágrafo Único. Quando houver exoneração e ou vacância do cargo de Diretor 
Financeiro, poderá ser nomeado para o Cargo de Secretário da Fazenda Municipal, 
outra pessoa, e, não sendo o Prefeito Municipal o secretário nomeado receberá as 
remunerações devidas. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 07 (sete) dias 
do mês de outubro de 2015. 

_ 
Carlos Augusto Briciín de Souza 

Prefeito Municipal 
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ANEXO 1.30 

CARGO: DIRETOR FINANCEIRO 
PADRÃO: GEF - 07 
COMPETÊNCIAS: 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:  Promover: a arrecadação da renda municipal; a elaboração 
da proposta de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual e das 
referentes a créditos adicionais ou especiais, segundo as diretrizes estabelecidas pelo 
Prefeito Municipal; O controle da execução orçamentária e das leis financeiras, de modo que 
a administração mantenha as despesas dentro dos limites autorizados e previstos em lei e 
segundo o comportamento da receita; a inscrição da dívida ativa e sua cobrança amigável 
ou encaminhar certidões à Consultoria Jurídica para a respectiva cobrança judicial; o 
pagamento de juros e amortizações de empréstimos ou financiamentos, bem como dos 
precatórios judiciais e das contribuições previdenciárias e do FGTS; a fixação e alteração 
dos limites das zonas e setores fiscais; Elaborar o calendário e os esquemas de 
pagamentos; Movimentar, juntamente com o Prefeito Municipal, as contas bancárias da 
Prefeitura, endossando cheques destinados a depósitos em estabelecimentos de crédito 
autorizados; inspecionar e orientar o processo de lançamento de tributos; aprovar os 
valores venais, cálculos ou avaliações, destinados a servirem de base ao lançamento, nos 
termos da legislação em vigor; instruir e fazer instruir, pelos meios ao seu alcance, os 
contribuintes sobre o cumprimento de suas obrigações fiscais; determinar perícias contábeis 
para salvaguarda dos interesses do erário municipal; fiscalizar a execução do Código 
Tributário e demais leis ou regulamentos que respeitem à Fazenda; assinar, os boletins, 
balancetes, balanços gerais e seus anexos, prestações de contas e outros documentos de 
apuração contábil; conhecer, diariamente, o movimento econômico-financeiro, verificando 
as disponibilidades e mandando recolher aos estabelecimentos de crédito autorizados as 
quantias excedentes às necessidades; exigir fiança, caução ou depósito dos servidores 
responsáveis pela arrecadação de rendas ou guarda de valores e das pessoas a que elas 
estiverem sujeitas, autorizando suas restituições para cessarem os seus motivos; mandar 
proceder ao balanço de todos os valores do Setor de Tesouraria efetuando a sua tomada de 
contas sempre que entender conveniente e, obrigatoriamente, no último dia útil de cada 
mês; determinar os pagamentos autorizados previamente pelo Prefeito; tomar 
conhecimento das denúncias de fraude e infrações fiscais, fazer apurá-las, reprimi-las e 
promover as providências para a defesa do fisco municipal; julgar em primeira instânda: os 
processos de reclamação contra lançamentos, cobrança de tributos, aplicação de multas e 
outros atos da receita; e, os processos de apreensão de mercadorias ou de instrumentos 
de metrologia; manter o Prefeito constantemente informado sobre o processamento da 
receita e despesa, aplicação de créditos e dotações orçamentárias, pagamentos e 
compromissos financeiros; visar: folhas de pagamento, notas de empenho, certidões 
relativas à situação dos contribuintes e demais documentos que respeitem à realização de 
despesas; alvarás de licença de localização e certidões; coordenar as providências para o 
recebimento de quotas federais e estaduais e articular-se com o fisco estadual visando 
interesses recíprocos; manter, sob sua guarda, uma coletânea completa da legislação 
tributária e da que possa influenciar na receita e despesa em geral. Controlar o 
cumprimento de dispositivos contratuais e legais, em matéria de sua competência; 
Coordenar o processo de elaboração código de obras e de posturas; Coordenar a execução 
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das atribuições definidas para cada coordenação; Coordenar o monitoramento do PPA, a 
partir da LDO e dos orçamentos anuais. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua 
competência, aos princípios constitucionais e basilares inerentes à administração pública, 
quais sejam os consistentes com a publicidade a legalidade, a moralidade, a economicidade, 
a eficiência e a prevalência do interesse público, e assistir ao Prefeito no exame das 
matérias técnico-administrativas submetidas às suas apreciações e deliberação, bem assim 
proferir pareceres, notas técnicas e opinamentos em geral e vinculados à sua esfera de 
desempenho, além de outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas e nas 
decisões acerca dos assuntos de índole administrativo-financeira. Orientar e articular a 
expedição de ordens de serviço visando o desenvolvimento e o aprimoramento das 
atividades das unidades subordinadas a sua orientação, supervisão e controle tendentes à 
organização, à racionalização, à eficiência e ao aperfeiçoamento das atividades 
administrativas. Orientar e articular-se com a equipe administrativa-financeira na solução de 
problemas, discutir normas e alterações de fluxos e procedimentos, visando à melhoria dos 
processos de trabalho, à agilidade dos trabalhos inerentes a todas as atividades de 
contabilidade observadas às normas legais, regulamentares e técnicas pertinentes ao 
cumprimento de todas as obrigações da entidade, inclusive no que concerne às matérias de 
naturezas obrigacionais e tributárias, na conformidade das disciplinas legais e internas, 
pertinentes, supervisionar e avaliar todas as atividades de administração financeira, 
planejamento e orçamento avaliando e acompanhando a sua correspondente execução, 
tesouraria acompanhando as atividades vinculadas a recebimentos e pagamentos, constas a 
pagar e receber, bem assim de forma a prevenir permanente equilíbrio no desempenho 
financeiro, velando pelo permanente e zeloso acompanhamento do desempenho financeiro 
da instituição e à sua qualidade final. Realização de certificação digital e demais atribuições 
que seriam inerentes ao cargo de secretário municipal da fazenda. 

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: Técnico em Contabilidade do quadro efetivo dos servidores públicos 
municipais; 

RECRUTAMENTO: 
a) Nomeação pelo Prefeito Municipal. 
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