
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 018-03/2019 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, 
de 28 de fevereiro de 1989, que dispõe 
sobre o quadro de servidores do Município, 
fixa vencimentos e dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera a síntese dos deveres do cargo de Contador constante no Anexo I 

da Lei Municipal n° 2.001, de 28 de fevereiro de 1989, bem como altera a redação do 
requisito para provimento quanto ao item “c” deste cargo, o qual passa a viger com a 
seguinte redação 

 “SÍNTESE DOS DEVERES: Ser responsável por um serviço de contabilidade 
ou exercer funções contábeis de certa complexidade em uma repartição do Município. 
Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar 
ou orientar escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; 
fazer revisão de balanços; efetuar perícias contábeis; fazer levantamento e organizar 
balanços patrimoniais e financeiros; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de 
contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que pela sua natureza, 
tenham necessidade de contabilidade própria; assinar balanços e balancetes; preparar 
relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; 
orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do 
Município; integrar grupos operacionais; realizar atividades vinculadas ao Controle 
Interno; auxiliar na elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
Lei Orçamentária Anual; conferir folha de pagamento e respectivos encargos sociais e 
fiscais; realizar análise econômico-financeira das empresas que participam de 
licitações; elaborar e conferir os relatórios exigidos pela Lei Complementar 
n°101/2000; realizar a contabilidade de custos; realizar atividades que envolvam 
matéria financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal; executar outras tarefas 
correlatas. 

 

... 
 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
.... 
c) idade mínima de 18 anos.“ 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de março de 2019. 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

         Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos  
 

Visto da Assessoria Jurídica 

________________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 13 de março de 2019. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 018-03/2019 

 
 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 018-03/2019, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 2.001, de 28 
de fevereiro de 1989, que dispõe sobre o quadro de servidores do Município, fixa 
vencimentos e dá outras providências. 

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a redação 
do requisito para provimento do cargo de Contador que prevê limitação de idade. No 
entanto, esta idade máxima é inconstitucional, já que tal exigência não se 
compatibiliza com as atribuições do cargo, conforme preceitua a súmula 683, do STF, 
na qual estabelece que “o limite de idade para inscrição em concurso público só se 
legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser 
justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 

Ainda, foi alterada a Síntese dos Deveres do cargo de 
Contador acrescentando as seguintes atribuições: “auxiliar na elaboração do Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual; conferir folha de 
pagamento e respectivos encargos sociais e fiscais; realizar análise econômico-
financeira das empresas que participam de licitações; elaborar e conferir os relatórios 
exigidos pela Lei Complementar n°101/2000; realizar a contabilidade de custos; 
realizar atividades que envolvam matéria financeira, orçamentária, patrimonial e de 
pessoal”. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
 
 
Ex.mo Senhor 
Elio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


