
 

PROJETO DE LEI Nº 019/2017                    DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

ALTERA O PADRÃO DO CARGO DE 

TESOUREIRO, INTEGRANTE DO 

QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES 

PÚBLICAS NA LEI MUNICIPAL Nº 719/90 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

     Art. 1°. Fica alterado o art. 3º da Lei Municipal n. 719/90, com a 

modificação do Padrão do Cargo de Tesoureiro, integrante no Quadro de Cargos 

e Funções Públicas, estabelecido na Lei Municipal nº 719/90, com as alterações 

da Lei Municipal n. 2.231/2012, passando o respectivo cargo, de Padrão 7, para 

o Padrão 9. 

                   Art. 2º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 

de dotação orçamentária própria. 

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

20 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

                                              MARCIANO RAVANELLO, 

                                                           Prefeito.  

 
 

 
 
            



                                                       JUSTIFICATIVA: 

 

O presente Projeto de Lei busca autorização legislativa, para alterar o 

Padrão do Cargo de Tesoureiro integrante no quadro de cargos e funções públicas 

na Lei Municipal Nº 719/90, com as alterações da Lei Municipal n. 2.231/2012.             

Destacamos a importância e a relevância do cargo de Tesoureiro, 

responsável por receber e guardar valores, efetuando nos prazos legais, os 

recebimentos devidos, prestando contas, efetuando selagem e autenticação 

mecânica, elaborando balancetes demonstrativos do trabalho realizado e 

importâncias recebidas e pagas, movimentando fundos, entre outras atividades. 

Trata-se de Cargo que desempenha um papel muito importante na Administração 

Pública, pois realiza atividades que exigem grande responsabilidade, dada a 

complexidade do trabalho diário com numerários e valores. 

Nos termos do art. 16, § 2º, da Lei Municipal n. 2.809/2016 (Lei de 

Diretrizes Orçamentária), fica dispensada a juntada da estimativa de impacto 

orçamentário-financeiro. Reza mencionado dispositivo que “no caso de despesas 

de pessoal, desde que não configuram geração de despesa obrigatória de caráter 

continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, no exercício 

de 2017, em cada evento, não exceda a 80 (oitenta) vezes o menor padrão de 

vencimentos”. No caso em exame, embora tratar-se de despesa de caráter 

continuado, verifica-se que a soma acumulada dos eventos (valor da diferença x 

12 meses), não atinge 20% do valor de 80 (oitenta) vezes o menor padrão de 

vencimentos. 

Diante do exposto acima, solicitamos aos ilustres Vereadores a 

aprovação do presente Projeto de Lei.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

22 de fevereiro de 2017. 

 

                               MARCIANO RAVANELLO, 

                                             Prefeito. 
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