
LEI MUNICIPAL Nº 398/2007, de 18 de janeiro de 2007. 

 

“Altera o artigo 3º, Anexo I da Lei Municipal nº 138/2002 e dá 

outras providências”. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica acrescido ao artigo 3º da Lei Municipal nº 

138/2002, a seguinte categoria funcional, com seu respectivo número de cargo e padrão de 

vencimento: 

Denominação da Categoria Funcional Nº de cargos Padrão 

- Técnico Fazendário 01 09 

 

Art. 2º -  Fica incluído no Anexo I da Lei Municipal 138/2002, as 

atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da categoria funcional de Técnico 

Fazendário, conforme descrito abaixo: 

 CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO FAZENDÁRIO 

 PADRÃO DE VENCIMENTO:  09 

 ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar serviços junto a Secretaria de 

Administração, Planejamento e Finanças. 

b) Descrição Analítica: Executar serviços na Secretaria de 

Administração, Planejamento e Finanças, como emitir empenho, lançar receitas, auxiliar na elaboração 

dos relatórios fiscais de gestão e acompanhamento; auxiliar na elaboração de prestação de contas das 

atividades administrativas e programas em geral; auxiliar no controle do fluxo de caixa e receita 

corrente líquida, promovendo as devidas informações quando solicitado; auxiliar no controle sobre os 
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limites de gastos com pessoal ativo, inativo e operações de crédito; auxiliar no preenchimento dos 

relatórios de despesas, de capacidade de pagamento e informações sobre a receita e a despesa; 

preencher planilhas de cálculos para órgãos de financiamento ou de fiscalização internos ou externos; 

auxiliar na elaboração e geração da folha de pagamento; assumir, quando designado as funções 

atinentes ao controle interno;  executar quando houver designação as tarefas referentes às conciliações 

bancárias; realizar as tarefas de aquisições de bens e serviços, realizando as competentes pesquisas de 

preço e qualidade; auxiliar ou executar as tarefas relativas às licitações; auxiliar na execução de tarefas 

ligadas ao setor contábil; operar equipamentos de informática; elaborar, revisar e arquivar documentos 

ligados a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças; atendimento ao público em geral e 

realizar tarefas a fins. 

  

 Condições de Trabalho: 

      a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

      b) Especial: O exercício do cargo exigirá atendimento ao público. 

 Requisitos para Provimento: 

      a)   Idade: Mínima 18 anos; 

b) Instrução: Ensino Médio Completo       

  Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU, em 18 de janeiro de 2006. 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


