Município de Tupanciretã
Procuradoria Jurídica
LEI N°. 3982
DE 15 DE JANEIRO DE 2018.
Institui e regulamenta organograma
da Secretaria Municipal da Fazenda,
suas normas de procedimento e
tramitação, e dá outras providências.
O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais vigentes, 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°. A Secretaria Municipal da Fazenda, será organizada, dividida e gerida
em Departamentos. Setores e Seções, todos vinculados ao titular da
Secretaria, conforme organograma constante do Anexo I da presente Lei, e da
seguinte maneira:
I — Departamento de Arrecadação (DAR):
a — Setor de Atendimento ao Contribuinte — (SAC)
b — Setor de Fiscalização Tributária — (SAFIT)
c — Setor de Cadastro
I — Divisão Imobiliária e Rural — (DICAI)
II — Divisão Empresarial — (DIEMP)
d — Setor de Dívida Ativa — (SEDA)
II — Departamento Financeiro (DEFIN):
a — Setor Contábil — (SECON)
I — Divisão de Contabilidade — (DICON)
II — Divisão de Empenho — (DIEMP)
III — Divisão de Tesouraria — (DITES)
b — Setor de Prestação de Contas — (SEPREST)
III — Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações —
(DETIC):
a — Setor de Gestão de Softwares (SESOFT)
b — Setor de Gestão de Hardware (SEHARD)
§1° - Todos os departamentos, setores e divisões serão geridos pelo titular da
Secretaria da Fazenda, ao qual, todos os Diretores, coordenadores e chefes de
setor de cada departamento, setor e divisão estarão vinculados e subordinados.
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§2° - Caberá ao Diretor de Arrecadação o planejamento, detalhamento e
organização do Planejamento Estratégico Tributário Municipal anualmente,
envolvendo os departamentos na execução das metas traçadas e priorizadas
pelo titular da Secretaria da Fazenda.
— Caberá ao Diretor de Arrecadação a gestão dos departamentos a seu cargo
submetidos, utilizando-se dos chefes de serviços de cada Setor e Divisão.
§3° - Caberá ao Diretor Financeiro a organização financeira do Município em
conjunto com o titular da Secretaria da Fazenda.
— Caberá ao Diretor Financeiro a gestão dos departamentos a seu cargo
submetidos, utilizando-se dos chefes de serviços de cada Setor e Divisão.
§4° - Caberá ao Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações o
planejamento, detalhamento e organização de todo parque tecnológico e
softwares de propriedade do Município de Tupanciretã junto ao Poder
Executivo, envolvendo os setores de sua alçada na execução das metas
traçadas e priorizadas pelo titular da Secretaria da Fazenda.
I — Caberá ao Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações a gestão
dos setores a seu cargo submetidos, utilizando-se dos chefes de serviços de
cada Setor.
§5° - Todos os chefes de serviços de cada departamento serão
supervisionados pelos diretores, aos quais estarão vinculados e subordinados.
§6° — Caberá a cada Diretor designado acompanhar o serviço de cada
departamento e auxiliar o titular da Secretaria da Fazenda no que couber,
zelando pelo cumprimento do Planejamento Estratégico Tributário Municipal,
Pelo Planejamento Estratégico Orçamentário e Financeiro do Município e pelo
Planejamento Estratégico Municipal tecnológico, a serem fixados e orientando o
serviço dos demais chefes de cada departamento no que couber, bem como
nas funções e metas financeiras.
§7° — Os chefes de serviços e setores de cada departamento deverão articularse com os Diretores com a finalidade de dar o melhor andamento aos serviços
de sua competência, buscando sempre trabalhar de maneira integrada e
visando a efetividade do conjunto de ações da Secretaria da Fazenda.
§8° — Todos os chefes, coordenadores ou diretores de departamentos, setores
ou divisões, deverão reportar-se ao titular da Secretaria da Fazenda com
relatórios periódicos de suas ações, resultados e auxiliar na persecução das
metas traçadas no Planejamento Estratégico da Secretaria da Fazenda.
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Art. 2°. As atividades de cada Departamento, Setores e Divisão previstos na
presente Lei estão definidas genericamente no Organograma do Anexo I e
compõem o Anexo II do presente Lei, e serão regulamentadas no que couber
por Portarias e Instruções Normativas do titular da Secretaria da Fazenda
Municipal.
Art. 3°. As designações de cada servidor municipal para cada Departamento,
Setor ou Divisão serão feitas por Portaria, quando necessário, restando
validadas todas as Portarias de designação para os cargos de Chefias de Setor
e de Divisão publicadas até a presente data.
Art. 4°. Poderão existir outras atribuições além das genéricas constantes do
Anexo II em cada departamento/setor/divisão que poderão ser regulamentadas
por Portaria do titular da Secretaria da Fazenda.
Art. 5 °. Dá nova redação ao quadro de Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas constante no Art. 10 da Lei Municipal n° 3.293/11, especificamente
com relação a Secretaria da Fazenda, com os seguintes cargos, funções e
padrões:

Secretaria da Fazenda
Padrão / Coeficiente
Descrição
Qtd
CC
FC
GEF
Secretário(a)
Municipal
da 1
Subsídio
Fazenda
Diretor
3
GEF-7
CC-4A
Coordenador
2
FC-4
CC-4
Chefe de Setor
5
FC-3
CC-3
Parágrafo único: as demais determinações do Art. 10 da Lei Municipal n°
3.293/11 permanecem inalteradas .
Art. 6°. Acrescenta na tabela de vencimentos do Quadro de Cargos em
Comissão prevista no Art. 12 da Lei municipal n° 3.293/11 o seguinte cargo:
Cargo em Comissão
Diretor

CC - Coef
CC-4A - 5,7

Parágrafo único: as demais determinações do Art. 12 da Lei Municipal n°
3.293/11 permanecem inalteradas.
Art. 7°. Acrescenta na tabela de vencimentos do Quadro de Cargos em
Comissão prevista no Art. 14 da Lei municipal n° 3.293/11 o seguinte cargo:
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Gratificação por Exercício de
Função
Diretor

GEF

Coef

GEF 07

2,20

Parágrafo único: as demais determinações do Art. 14 da Lei Municipal n°
3.293/11 permanecem inalteradas.
Art. 8°. Ficam acrescidos os anexos à Lei Municipal n° 3.293/11, com a
redação constante no Anexo III desta Lei.
Art. 9°. Fica extinto o Cargo Assessor Contábil — 0005 da Secretaria Municipal
da Fazenda.
Art. 10°. As situações decorrentes da presente Lei serão tratadas por Decretos
do Prefeito Municipal, e por Portarias e Instruções Normativas do titula da
Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 3.747/2015.
GABINETE DO PREFEITO DE TU•ANCIRETÃ, aos 15 (quinze) dias do mês
de janeiro de 2018.
G st
Prefeito de Tu

gões Lírio
nciretã em exercício
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ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DA FAZENDA
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ANEXO II
DAS ATRIBUIÇÕES

1) Titular da Secretaria da Fazenda (Estratégico e Governo)
- Gerenciar a Secretaria da Fazenda;
- Definir metas e prazos;
- Tomar decisões estratégicas;
- Medir o impacto político das ações propostas;
- Gerir a situação financeira do Município propondo ações sempre que possível
para melhor efetividade das ações nos gastos públicos;
- Gerir a situação tributária municipal, definindo metas de arrecadação,
fiscalização, designações fiscais, definindo e priorizando ações para efetividade
da arrecadação municipal;
- Gerir a estrutura tecnológica do poder executivo municipal com a finalidade de
manter as estruturas técnicas necessárias em funcionamento e integradas.
- As atribuições aqui fixadas não são exclusivas e não excluem outras já
fixadas em leis municipais.
1.1) Departamento de Arrecadação
- Departamento responsável pela gestão e operacionalização de toda a receita
pública própria municipal e pela gestão de transferências de receitas
governamentais.
1.1.1) Diretor de Arrecadação (Gerencial e Estratégico)
- Gerenciar o andamento da arrecadação municipal e dos setores a esse
submetidos;
- Viabilizar convênios, documentos. contatos e ações que dependam de outros
setores, secretarias ou órgãos públicos;
- Acompanhar o andamento das metas definidas pelo titular da Secretaria da
Fazenda;
- Dar condições de trabalho aos setores a esse submetidos;
- Confeccionar o Planejamento Estratégico Tributário Municipal com sugestões
de metas e ações a serem analisadas anualmente em conjunto com o titular da
Secretaria da fazenda;
- Coordenar as ações na área de arrecadação municipal.
1.1.1.1) Setor de Atendimento ao Contribuinte (SAC) — (Operacional)
- Atendimento ao público e orientação;
- Acolhimento do cidadão e contribuinte;
- Emissão de guias, extratos, certidões, entre outros;
- Lançamento de taxas diversas;
- Parcelamentos;
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1.1.1.2)Setor de Cadastro (Operacional)
- Controlar todos os tipos de cadastros de contribuintes do município;
- Manter atualizado o cadastro e seus vínculos;
- Liberação de senhas de atendimento ao cidadão pela internet;
1.1.1.2.1) Divisão Empresarial (Operacional)
- Cadastrar empresas;
- Atender as profissionais autônomos e empresas em suas dúvidas;
- Manter atualizado o cadastro empresarial;
- Promover as alterações cadastrais necessárias;
- Enquadramentos;
- Orientação, processamento, cadastramento e emissão de taxas para Alvarás;
- Baixas de empresas e seu processamento;
- Lançamento de TFV e ISS Fixo;
- "Sala do Empreendedor" integrada.
1.1.1.2.2) Divisão Imobiliária (Operacional)
- Cadastro de Imóveis;
- Alterações e atualizações cadastrais:
- Fiscalização de Obras;
- Isenções de IPTU;
- Lançamento de IPTU e Taxas correlatas;
- Contribuição de Melhorias;
- Controle do ITR;
- Controle dos cadastros rurais e informações correlatas.
1.1.1.3) Setor de Dívida Ativa (Operacional)
- Inscrição em Dívida Ativa;
- Notificações de cobrança e de inscrição:
- Controle de cumprimento de parcelamentos;
- Execuções Fiscais;
- Estatísticas de Gestão do Estoque de Dívida Ativa;
- Promover as execuções fiscais do Município.
1.1.1.4) Setor de Fiscalização (Gerencial e Estratégico)
- Setor responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação tributária;
- Setor de inteligência fiscal e cruzamento de dados;
1.1.1.4.1) Divisão ICMS (Operacional)
- Bloco Modelo 15;
- PIT — Programa de Integração Tributária;
- Turma Volante;
1.1.1.4.2) Divisão Tributos Municipais (Gerencial e Estratégico)
- Métricas e indicadores gerenciais e estratégicos;
- Auditorias tributárias;
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- Gestão tributária de arrecadação e inadimplência:
- Estratégias de arrecadação e fiscalização;
- Redução da sonegação e evasão fiscal;
- Controles de metas e ações:
- Pareceres tributários;
- Orientações Fiscais Formais:
- Cruzamento de dados diversos e com entes federados e órgãos públicos;
- Convênios para cruzamento de dados;
- Liberação de NFSE e DEISS;
- Baixas de bancos e Simples Nacional
1.1.2) Diretor Financeiro (Gerencial e Estratégico)
- Gerenciar a estrutura financeira municipal e dos setores a esse submetidos;
- Operacionalizar e gerenciar as despesas públicas, documentos e afins
necessários ao pagamento em dia dos credores;
- Acompanhar metas definidas pela Secretária da Fazenda;
- Dar condições de trabalho aos setores a esse submetidos;
1.1.2.1) Coordenação Contábil (Gerencial)
- Responsável por coordenar toda a contabilidade do município;
- Responsável por manter o correto andamento dos registros contábeis e
documentos contábeis do Município;
- Responsável por fiscalizar o cumprimento de prazos e atendimento a
relatórios determinados em leis ou convênios;
- Responsável por trabalhar em conjunto com o coordenador de prestação de
contas na entrega de todas as prestações de contas municipais exigidas dentro
dos prazos estabelecidos;
- Responsável pela revisão de toda contabilidade do município;
- Responsável por manter os setores operacionais submetidos em
funcionamento.
1.1.2.1.1) Contabilidade (Operacional)
- Responsável pela realização de toda escrita contábil do município;
- Responsável pela conferência contábil de toda contabilidade;
- Responsável pela conferência de conciliações bancárias;
1.1.2.1.2) Empenho (Operacional)
- Responsável pelo empenho de todas as despesas públicas realizadas;
- Responsável pela organização e arquivo dos empenhos municipais e
documentos correlatos;
- Responsável pela organização cronológica dos empenhos.
1.1.2.1.3) Tesouraria (Operacional)
- Responsável pelo controle das contas bancárias municipais;
- Responsável pelos pagamentos de empenhos de todas as despesas públicas;
- Responsável pela arrecadação de receita municipal própria e de
transferências governamentais;
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- Responsável pela manutenção dos diários de bancos, arquivamento da
movimentação diária, pela emissão de extratos bancários e suas conciliações;
1.1.2.1) Coordenação de Prestação de Contas (Gerencial)
- Responsável por coordenar toda a prestação de contas do município e sua
entrega nos prazos estipulados;
- Responsável por manter o correto andamento e conferência de todas as
prestações de contas do Município;
- Responsável por fiscalizar o cumprimento de prazos e atendimento a
relatórios determinados em leis ou convênios;
- Responsável por trabalhar em conjunto com o coordenador contábil na
entrega de todas as prestações de contas municipais exigidas dentro dos
prazos estabelecidos;
1.1.3) Diretor de Tecnologia da Informação e Comuniciações (Gerencial e
Estratégico)
- Gerenciar a estrutura de tecnologia utilizada pelo município no poder
executivo e dos setores a esse submetidos;
- Operacionalizar e gerenciar as questões relativas a softwares e hardwares
utilizados pelo poder executivo municipal;
- Acompanhar metas definidas pelo titular da Secretaria da Fazenda;
- Promover no que for cabível a implantação do E-GOV, Cidades Digitais e
Cidades Inteligentes no Município;
- Dar condições de trabalho aos setores a esse submetidos;
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ANEXO III
ANEXO 1.30
CARGO: DIRETOR FINANCEIRO
PADRÃO: GEF - 07
COMPETÊNCIAS:
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 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 titular da
Fazenda 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; o
pagamento de juros e amortizações de empréstimos ou financiamentos, bem
como dos precatórios judiciais e das contribuições previdenciárias e do FGTS;
elaborar o calendário e os esquemas de pagamentos; determinar perícias
contábeis para salvaguarda dos interesses do erário municipal; 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 titular da Fazenda Municipal; manter
ao titular da Fazenda Municipal 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; 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 a
execução 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 titular da Fazenda Municipal no
exame das matérias técnico-administrativas submetidas às suas apreciações e
deliberação, bem assim proferir pareceres, notas técnicas em geral e
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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, 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; estabelecer diretrizes de trabalho e o Planejamento Estratégico
Financeiro Municipal. Todas as atribuições aqui listadas serão desempenhadas
em subordinação ao titular da Secretaria da Fazenda.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: à disposição do titular da Fazenda 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: Ensino Médio.
RECRUTAMENTO: a) Nomeação pelo Prefeito Municipal.

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181. Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 3272 7545 Fax: 55 3272 7500

www.tupancireta.rs.aov.br e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br

Município de Tupanciretã
Procuradoria Jurídica

ANEXO 1.31
CARGO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO
PADRÃO: GEF - 07
COMPETÊNCIAS:
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Promover: a arrecadação da renda municipal;
a inscrição da dívida ativa e sua cobrança amigável ou encaminhar certidões à
Consultoria Jurídica para a respectiva cobrança judicial; a fixação e alteração
dos limites das zonas e setores fiscais; instruir e fazer instruir, pelos meios ao
seu alcance, os contribuintes sobre o cumprimento de suas obrigações fiscais:
fiscalizar a execução do Código Tributário e demais leis ou regulamentos que
respeitem à Fazenda; tomar conhecimento das denúncias de fraude e infrações
fiscais, fazer apurá-las, reprimi-las e promover as providências para a defesa
do fisco municipal; 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; 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; estabelecer diretrizes de trabalho e o Planejamento
Estratégico Tributário Municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: à disposição do titular da Secretaria da Fazenda;
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: Ensino Superior Completo.
RECRUTAMENTO: a) Nomeação pelo Prefeito Municipal.
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Município de Tupanciretã
Procuradoria Jurídica

ANEXO 1.32

CARGO: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES
PADRÃO: GEF - 07
COMPETÊNCIAS:
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Dirigir a implementação do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, e os instrumento de diagnóstico, planejamento e
gestão dos recursos e processos de tecnologia da informação que visa atender
às necessidades de informação do Município: coordena a implementação
desse plano, observando cronogramas, prioridades e orçamentos aprovados;
dotar a empresa de sistemas e recursos existentes no mercado. através do
contínuo acompanhamento de novos lançamentos e do aprimoramento dos
hardwares e softwares já existentes, planejar, coordenar, gerir e supervisionar
os projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação de
voz e dados, rede elétrica estabilizada, rede local com e sem fio, infraestrutura
computacional, serviços de atendimento de informática e demais atividades de
tecnologia da informação, promover ações visando garantir a disponibilidade, a
qualidade e a confiabilidade dos processos, produtos e serviços de tecnologia
acompanhar e avaliar a elaboração e execução dos planos, programas,
projetos e as contratações estratégicas de tecnologia da informação e
comunicação, estabelecer e coordenar a execução da política de segurança de
tecnologia da informação; estabelecer diretrizes de trabalho e o Planejamento
Estratégico Tecnológico Municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: à disposição do titular da Secretaria da Fazenda;
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: Ensino Superior Completo em área relacionada com
Tecnologia da Informação.
RECRUTAMENTO: a) Nomeação pelo Prefeito Municipal.
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JUSTIFICATIVA DE PROJETO DE LEI
(Projeto de Lei n° 105/17)

A
CÂMARA DE VEREADORES DE TUPANC1RETÃ

Encaminhamos a essa egrégia Casa de Leis a inclusa Proposta de Lei que tem
por finalidade alterar o Organograma da Secretaria Municipal da Fazenda, dentro de
uma nova proposta de distribuição de funções entre Diretorias / Setores / Divisões de
trabalho, visando melhor aproveitamento dos servidores municipais e melhoria na
qualidade de atendimento e produtividade.
Considerando as múltiplas atribuições funcionais dos cargos distribuídos nos
Departamentos, Setores e Seções hoje existentes na Secretaria da Fazenda, muitas delas
são semelhantes e destoam da realidade funcional da secretaria no momento.
Além disso, a necessidade de traçar normas que regulem as tarefas
administrativas afetas aos diversos Departamentos e Setores vinculados à Secretaria
Municipal da Fazenda é premente para fixar a metodologia de trabalho estabelecida e a
estrutura organizacional já implementada e que vem mostrando resultados
significativos.
Dessa forma, pretende-se regulamentar dentro da Secretaria da Fazenda as
atividades de tributação pertinentes ao lançamento, arrecadação, controle de dívida
ativa, cobrança administrativa, atendimento ao público, protocolo e fiscalização dos
tributos Municipais; além das funções atinentes a contabilização, empenho, tesouraria,
prestação de contas e afins. Isso posto, porque a necessidade da definição e
uniformização dos procedimentos e tarefas afetas à cada departamento e setor da
Secretaria da Fazenda é indispensável para consolidar e dar efetividade às ações já
tomadas e em prática na forma de organização e trabalho dos servidores municipais.
Também há de se considerar a necessidade da organização e programação dos
setores com suas respectivas funções, e a necessidade premente da instituição de
Planejamento Estratégico nas áreas Tributária, Financeira e Tecnológica do Município.
É de suma importância promover as alterações contidas no presente projeto de
Lei para que o município possa participar do Programa Nacional de Modernização da
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Administração Municipal (PMAT) e viabilizar recursos para implantação no Município p
O LAA
dos sistemas tecnológicos do "Cidades Digitais", "E-GOV" e "Cidades Inteligentes",
onde, para isso, o Departamento de Informática atual deve estar vinculado à Secretaria
da Fazenda para obtenção de aportes financeiros específicos.
Já se encontram no orçamento da União disponibilidade de recursos para ações
na área de Tecnologia da Informação e Comunicações que dependem de comprovação
de ações efetivas na área. e. sobretudo, de ações de maximização de arrecadação e de
viabilidade financeira.
Por tudo isso, a necessidade de adequação do organograma da Secretaria da
Fazenda é indispensável para concretização dessas ações e a continuidade ao longo do
tempo das ações de organização e responsabilidade fiscal e financeira já instituídos.
Sinale-se que os cargos e alterações listadas no projeto acima já existem na
estrutura municipal legal, sobretudo na Lei Municipal n° 3.293/11, que somente está
sendo corrigida para viabilizar a estrutura proposta no organograma a ser fixado.
A título de detalhamento de impacto financeiro atualmente o Município de
Tupanciretã possui os seguintes gastos envolvidos pelas alterações do presente projeto:
Secretaria da Fazenda - Proposta
Padrão /
Coeficiente
Qtd
Descrição
CC
FC GEF
Secretário(a)
1
Subsídio
Municipal
da
Fazenda
Diretor
3
CCGEF4A
7
Coordenador
2 CC-4 FC-4
Chefe de Setor
5 CC-3 FC-3
Assessor
1 CC-5
Contábil

ATUAL

DIFERENÇA

Qtd
1

O

1

2

2

O
2
O

3
1

Despesa atual:
1) Empresa terceirizada em Informática: R$ 4.153,00 (mensais)
2) Estagiário lotado na Informática:

R$ 650,00 (mensais)

3) Contrato de prestação de serviços MEI: R$ 1.300,00 (mensais)
Sub total: R$ 6.103,00 (mensais)
4) Cargo de Assessor Contábil - CC05:

R$ 4.748,85 (mensais)

Total: RS 10.851,85
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Cargos criados pela presente Lei:
1) Diretor de Arrecadação : GEF7 =

R$ 1.612,60 (mensais)

2) Diretor Financeiro: GEF7 =

R$ 1.612,60 (mensais)

3) Diretor de Tecnologia da Informação: CC4-A = R$ 4.178,10 (mensais)
4) Chefe de Setor de Dívida Ativa =

R$ 2.679,03 (mensais)

5) Chefe de Setor de Software =

R$ 2.679,03 (mensais)
Total:

Diferença a maior:

RS 12.761,36 (mensais)
RS 1.909,51 (mensais)

Dessa forma, percebe-se que o impacto financeiro pela alteração da presente lei
praticamente inexistirá, posto que serão extintos 3 contratos hoje em vigência e um
cargo, onde os valores resultantes são bastantes para compensar os valores da criação
dos cargos pretendidos pela presente Lei. A ínfima diferença mensal será compensada
com o superafit de arrecadação de ISS, que no ano de 2017 alcançará 15,6%,
representando aproximadamente R$ 210.000,00 a mais (números de 2017 ainda não
encerrados), o que, supera em muito o ínfimo impacto produzido pelas alterações
pretendidas. Saliente-se que os demais cargos já existem e não serão alterados, sendo
somente compiladas as quantidades no presente projeto de lei.
Em razão dos prazos a serem cumpridos, tendo em vista as necessárias
implementações, divulgação e demais procedimentos a serem adotados para que seja
colocada em prática o texto da minuta ora encaminhada, é a mesma de URGÊNCIA
URGENTÍSSIMA, e requer-se, desde já, seja a mesma apreciada em REGIME DE
URGÊNCIA.
Por essas razões, ainda que de forma resumida aqui destacadas, dentre outras
tantas que poderiam ser listadas, as quais inequivocamente justificam a proposta de Lei
que segue, que, contando com sua costumeira atenta análise e autônoma deliberação
desta egrégia câmara, esperamos ver a matéria devidamente aprovada.
Certo da colaboração dos Nobres Edis, desde já nos despedimos e renovamos
nossos mais sinceros votos de estima e consideração.
Subscrevemo-nos, Atenciosamente,

Tupanciretã, 22 de Dezembro de 2017.

Carlos Augustottrum de Souza
Prefeito de Tupanciretã
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