
Prefeitura de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.652 
26 DE JANEIRO DE 2015. 

Altera artigos da Lei 3.293/11, acrescentando 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 NUMERO 	DE 
CARGOS 

PADRÃO 

VAGOS OCUPADOS CC FC GEF 
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 
Coordenador das Prestações de Contas 1 O FC6 
Comissão de Prestações de Contas 3 0 GEF3 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenador Contábil e de Orçamento ri—  FC6 

Art. 2° - Fica extinta a Função de Confiança para o cargo de Chefe do Setor de 
Contabilidade, estabelecida na Lei 3293/11, conforme quadro abaixo: 

DENOMINAÇÃO 	DO 
CARGO 

NÚMERO 	DE 
CARGOS 

PADRÃO 

CRIADOS EXTINTOS CC FC GEF 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Chefe de Setor 	 13 FC3 

Art. 3° - 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 das Prestações de Contas FC 06 2,00 
Coordenador Contábil e de Orçamento FC 06 2,00 

• 
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Art. 4° - Ficam acrescidas as seguintes funções à tabela de vencimentos do Quadro de 
Cargos em Gratificações por Exercício de Funções: 

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GEF COEFICIENTE 
Comissão de Prestações de Contas GEF03 1,40 

Art. 5° - Ficam acrescidos anexos à Lei 3.293/11, com a redação constante no Anexo 1 
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, aos 26 (vinte e seis) 
dias do mês de janeiro de 2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

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

Tupanciretã, 26 de janeiro de 2015. 

Dayan Soares Peixoto 

Secretário Municipal da Administração em exercício.  

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 26 de janeiro de 

2015 à 

Tupanciretã, 	 

Dayan Soares Peixoto 

Secretário Municipal da Administração em exercicio. 
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ANEXO I 

ANEXO 1. 
CARGO: COORDENADOR DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
PADRÃO: FC 06 
COMPETÊNCIAS: 
São atribuições específicas do Coordenador das Prestações de Contas 

I - 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, com conhecimentos Administrativos, Financeiros, 
Econômicos e Contábeis; 
c) Registro no CRCRS; 
d) Ser servidor público municipal do quadro efetivo. 

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

CARGO: COMISSÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS 
PADRÃO: GEF 03 
COMPETÊNCIAS: 
I — Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, aos princípios constitucionais 
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; 
II — Promover a juntada de documentos necessários às prestações de contas; 
III — Elaborar planilhas e relatórios, em conformidade com a Legislação vigente e 
específica de cada programa, convênio ou contrato de repasse, sujeitos a apreciação de 
contas; 
IV — Preencher com os dados necessários, os sistemas e softwares desenvolvidos com a 
finalidade de prestações de contas; 
V — Submeter os relatórios finais à apreciação dos Conselhos Municipais pertinentes; 
VI — Conforme Legislação específica de cada programa, convênio ou contrato de repasse, 
submeter à apreciação do Legislativo Municipal; 
VII — Promover audiências públicas, em conformidade com a legislação específica de 
cada programa, convênio ou contrato de repasse; 
VIII — Enviar os documentos necessários, aos órgãos competentes da União e do Estado, 
para conferência, apreciação e aprovação das prestações de contas; 
IX — Observar os prazos estabelecidos pelos programas, convênios e contratos de 
repasse, para suas referidas prestações de contas; 
X — Manter cópias de todos os processos de prestações de contas, para posterior análise 
ou consultas. 

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, Técnico ou Superior 
c) Ser servidor público municipal do quadro efetivo 

RECRUTAMENTO: 
a) Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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ANEXO 1. 

CARGO: COORDENADOR CONTÁBIL E DE ORÇAMENTAÇÃO 
PADRÃO: FC 06 
COMPETÊNCIAS: 
I - Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua competência, aos princípios constitucionais 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; 
II - Cumprir com as competências especificadas no Anexo 1.29 da Lei 3269, de 08 de setembro 
de 2011, que traz as atribuições do Técnico em Contabilidade; 
III - Coordenar os setores integrados à Contabilidade, para que os mesmos forneçam os dados 
necessários ao Setor de Contabilidade, para a correta escrituração nas contas; 
IV - Elaborar as peças orçamentárias que compõem os Orçamentos Fiscal e de Seguridade 
Social do Município de Tupanciretã, compreendendo os Poderes Executivo e Legislativo, bem 
como seus Fundos e Autarquias; 
V - Promover reuniões com o Prefeito Municipal e Secretários, para tomadas de decisões a cerca 
dos orçamentos e demais assuntos pertinentes; 
VI - Disponibilizar os relatórios bimestrais, contendo os resultados orçamentários e financeiros, 
por meio impresso e na rede mundial de computadores; 
VII - Disponibilizar documentos, planilhas e relatórios contábeis e orçamentários para os órgãos 
de fiscalização; 
VIII - Promover a consolidação das contas do Executivo, Legislativo, Fundos e Autarquias; 
IX - Preencher com os dados necessários, os programas, sistemas ou softwares disponibilizados 
pelos órgãos de fiscalização, com a finalidade de prestar contas dos dados contábeis do 
Município; 
X - Elaborar a avaliação das metas fiscais, disponibilizando relatórios e promovendo audiência 
pública no Legislativo Municipal; 
XI - Levar ao conhecimento dos Chefes dos Poderes sobre os resultados orçamentários, 
financeiros e de metas fiscais; 
XII - Promover audiências públicas para apresentação das peças orçamentárias; 
XIII - Prestar apoio técnico aos demais setores, cujos dados serão consolidados na Contabilidade. 

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; 
d) Registro no CRCRS. 

RECRUTAMENTO: 
a) Indicação pelo Prefeito Municipal. 
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