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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3.653 
26 DE JANEIRO DE 2015. 

Altera artigos da Lei 3293/11, 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 Servidores constante do Anexo I da Lei 3.269/11 
o seguinte cargo, função e padrão: 

Art. 2° - Fica acrescido o Anexo 1.45 à Lei 3.269/11, com a redação constante no Anexo I 
desta Lei. 

Art. 3° - É parte integrante desta Lei o Impacto Orçamentário e Financeiro calculado com 
base na Despesa com Pessoal. apurada conforme metodologia do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 
www.tupancireta.rs.gov.br  e-mail: juridico@tupancireta.rs.gov.br  



Prefeitura de Tupanciretd 
Procuradoria Jurídica 

Art. 4° - Está 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 
2015à 

Tupanciretã, 	 

Dayan Soares Peixoto 
Secretário Municipal da Administração em exercício. 
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ANEXO I 

ANEXO 1.45 

CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 

CÓDIGO: M.I.11 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 12 

COMPETÊNCIAS: 

• elaborar plano de contas; 
• definir a classificação de receitas e despesas; 
• elaborar rotinas e normas técnicas de contabilidade; 
• orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos contábeis; 
• elaborar balancetes, balanços e demonstrações contábeis e financeiras de forma analítica 

e sintética; 
• proceder à incorporação e consolidação de balanços; 
• realizar a avaliação contábil de balanços; 
• auditar processos de realização de despesas em todas as suas etapas, ou seja, reserva, 

empenho, liquidação e pagamento; 
• realizar auditorias contábeis; 
• realizar perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais; 
• apurar o valor patrimonial de participações, quotas, ações e convênios; 
• avaliar acervos patrimoniais e verificar haveres e obrigações para quaisquer finalidades; 
• controlar e acompanhar a execução orçamentária; 
• elaborar proposta orçamentária; 
• escriturar os atos e fatos contábeis; 
• realizar as conciliações de contas bancárias e contábeis; 
• definir os parâmetros para elaboração e manutenção dos sistemas de execução orçamen-

tária, contábil, financeira, patrimonial e de controle interno; 
• elaborar relatórios sobre a gestão orçamentária, financeira, e patrimonial; 
• solicitar as inscrições e atualizações no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e no Cadas-

tro do Contribuinte Mobiliário, nos órgãos competentes; 
• elaborar o inventário contábil dos bens permanentes e de consumo; 
• elaborar e avaliar os relatórios e demonstrativos bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, 

semestrais e anuais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 
• analisar a incidência de tributos, contribuições e demais retenções; 
• elaborar o plano plurianual dos órgãos e unidades da Prefeitura; 
• organizar os serviços contábeis quanto ao planejamento, estrutura, estabelecimento de 

fluxogramas e cronogramas; 
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• assessorar contabilmente conselhos fiscais de entidades, fundos e empresas municipais; 
• assessorar as unidades orçamentárias nas ações relacionadas à execução orçamentária e 

financeira; 
• estudar e projetar cenários orçamentários e financeiros para subsidiar tomadas de deci-

são; 
• acompanhar a aplicação e composição dos percentuais das receitas vinculadas, constitu-

cionais e legais; 
• acompanhar e avaliar a aplicação de recursos provenientes de transferências governamen-

tais; 
• elaborar relatórios gerenciais; 
• orientar a elaboração de folhas de pagamento; 
• orientar e dar suporte técnico quanto aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis; 
• analisar custos com vistas ao estabelecimento de preços públicos; 
• analisar os valores relativos às desapropriações de imóveis e precatórios; 
• coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Adminis-

tração Municipal; 
• apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação orçamentária, con-

tábil e financeira, no âmbito municipal, visando ao aprimoramento ou implantação de no-
vas rotinas e procedimentos; 

• integrar e/ou assessorar comissões de licitação; 
• realizar auditoria operacional de desempenho, de sistemas e de gestão de pessoas; 
• promover treinamento nas áreas orçamentária, financeira e contábil; 
• executar serviços gerais de expediente ligados à área contábil, orçamentária e financeira; 
• emitir parecer sobre as variações orçamentárias e patrimoniais; 
• avaliar o cumprimento das metas fiscais; 
• avaliar o resultado das aplicações financeiras dos recursos públicos; 
• definir parâmetros para a realização de despesas com a utilização de recursos do regime 

de adiantamento, auxílios e subvenções; 
• elaborar pareceres quanto à regularidade de prestações de contas; 
• outras atribuições estabelecidas pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Adminis-

tração ou pelo Secretário Municipal da pasta em que estiver lotado. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a- Horário: carga horária semanal de 40 horas. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a- Escolaridade: Nível Superior; 
b- Habilitação profissional: Bacharelado em Ciências Contábeis por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura; inscrição no respectivo órgão de 
classe. 
IDADE MÍNIMA: 18 anos. 
RECRUTAMENTO: Nomeação através de concurso público de provas ou provas e títulos. 
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