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Mensagem Justificativa 
Projeto de Lei nº 02/2019  

 
 
 

Senhores Vereadores: 
 
É com satisfação que nos dirigimos à Vossas Excelências, ao 

mesmo tempo encaminhamos o Projeto de Lei que trata da criação de cargo de 
Provimento Efetivo de Assistente de Contadoria, para a Câmara Municipal de 
Estrela. 

 
 Com o acúmulo de obrigações que vem se criando na área 

Contábil, com cada vez mais exigências de documentos e relatório por parte de 
órgãos de fiscalização na área estadual e federal e, visando maior e melhor 
controle dos gastos públicos, seja por parte do Tribunal de Contas ou outros 
órgãos públicos, tornando-se necessário a ampliação do quadro técnico, para 
poder atender essas novas exigências administrativas e fiscais. 

 
Outrossim, o relatório de impacto orçamentário, apresentado por 

esta Casa, demonstra a adequação do orçamento para criação do cargo, sem 
prejudicar qualquer outra atividade. 

 
Assim, contando com a costumeira atenção, confiamos na 

aprovação da matéria. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
Mesa Diretora 
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PROJETO DE LEI Nº 02/2019 
 
Cria o Cargo de Provimento efetivo de Assistente de 
Contadoria na Lei Municipal nº 6.116/2013, de 20/08/2013, e 
dá outras providências. 

     
Art. 1º - Fica criado o cargo de provimento efetivo de 

Assistente de Contadoria, de 20/08/2013, Provimento Efetivo da Câmara 
Municipal de Estrela, Lei Municipal nº 6.116/2013, conforme segue: 

 

Nº DE CARGOS  DENOMINAÇÃO               PADRÃO 

01    Assistente de Contadoria              C -2 Câmara  
 

Art. 2º - Os vencimentos do cargo de  provimento Efetivo que 
de trata esta Lei,  é o correspondente ao padrão C-2 do Quadro Geral de 
Vencimentos dos Servidores do Município de Estrela, Lei Municipal  nº 
6.116/2013, de 20/08/2013. 

 
Art. 3º - As especificações do cargo contendo síntese de 

atribuições, condições de trabalho, o são as constantes do Anexo I que faz 
parte integrante desta Lei. 

 
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas 

pela seguinte dotação orçamentária; 
 

Órgão....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Unidade...: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
01.031.0001.2002    ADMINISTRAÇÃO RH/CRIAÇÃO CARGOS 
3.1.90.110000000    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     
Referência : 1041 

 
Art. 5º - Aplica-se subsidiariamente e no que couber as 

disposições constantes da Lei Municipal nº 1200/72, de 25 de setembro de 
1972 e suas alterações. 

 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Câmara Municipal de Estrela, 04 de abril de 2019. 

 
 

 
Mesa Diretora: 
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ANEXO I  A LEI nº 6.116/2013, de 20/08/2013 
 
Quadro de Atribuições   
 
Cargo: Assistente de contadoria 
 
Nível Salarial: Padrão C-2 
 
Provimento: Efetivo 
 
SINTESE DOS DEVERES: Auxiliar nos serviços contábeis, de média 
complexidade. 
 
Atribuições: Auxiliar na escrituração contábil da Câmara Municipal; na 
conferência das notas e comprovantes fiscais bem como na liquidação dos 
empenhos; realizar a execução e controle de planilhas e relatórios que 
envolvem a contadoria, organizar os boletins da pagadoria ; levantar e controlar 
o patrimônio físico e financeiro da Câmara, controlar os adiantamento de 
numerários; fazer registros relativos a dotações orçamentárias; arquivamento 
de documentos de contadoria; acompanhamento das leis trabalhistas, 
organizar e controlar as fichas-ponto, vale-alimentação e demais benefícios dos 
servidores e vereadores; controlar e organizar diárias de servidores e 
vereadores; elaborar as guias para recolhimentos de contribuições sociais e 
fiscais ; elaboração e controle de processos administrativos de pessoal e de 
contratos, bem como a sua publicação; controlar e pesquisar as informações 
solicitadas pelo  TCE/RS e por  outros órgãos de fiscalização relativos a 
processos que envolvem a contadoria; realizar pesquisa de preços e pedidos 
de compras de produtos e serviços; realizar o controle do estoque de produtos;  
executar outras atividades pertinentes ao cargo. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a)Carga horária: 35 (trinta e cinco) horas semanais;  
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir viagens e freqüência a cursos de 
especialização, bem como eventualmente trabalhos fora do horário de 
expediente, inclusive, sábados, domingos e feriados, bem como atendimento 
ao público. 
 
REQUISITOS PARA O CARGO: 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo  em técnico de contabilidade; 
Habilitação Profissional: Habilitação legal para o exercício da Profissão que 
será exigida no ato da admissão (CRC – Conselho regional de Contabilidade);  
Idade: 18 anos completos; 
Recrutamento: Concurso Público; 
Outras: Conhecimento de informática. 

 


