Estado do Ria de Janeiro
Municipio de Paracambi
Gabinete da Prefeita

= LEI COMPLEMENTAR Nº 1.452, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019=
"Altera a estrutura organizacional dos cargos de
provimento em comissáo da Secretaria Municipal de
Financas de que trata a Lei municipal nº 574, de 31
de maio de 2001 e dá outras providencias"
A Cámara

,

Municipal de Paracambi aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Financas, órgáo integrante do Poder Executivo do
Município, tem por finalidade a gerencia da área financeira, planejando, organizando,
coordenando
e supervisionando
os servicos e retinas relacionadas as áreas contábil,
financeira, tributária, arrecadatória e fiscalizatória, para assegurar o processamento regular
das atividades e contribuir para a trarnitacáo célere de inforrnacóes entre as diversas
Secretarias Municipais do Município.
Art. 2°- Compete a Secretaria Municipal

de Financas:

1 - Normatizar e executar atividades de registro e controle
financeira, orcamentáría e patrimonial do Município;

contábil

da adrninistracáo

11 - Promover estudos, propor e baixar normas, ao nível do Município,
lancarnento, arrecadacáo e fiscallzacáo dos tributos municipais;

111 - Planejar
orcamentário

relativas

ao

e executar os procedimentos necessários a trnplantacáo do planejamento
do Município, juntamente com a Secretaria de Planejamento;

IV - Planejar
e executar o controle da execucáo
desembolso para a adrninistracáo municipal;

orcarnentária,

estabelecendo

o

V - Planejar e executar
proqrarnacáo financeira;

do Município,

estabelecendo

a

VI - Definir,
competencia

a adrninistracáo

propor e executar
do Município;

VII - Determinar o calendário

solucóes

financeira

dos problemas

financeiros

e tributários

de

fiscal;

VIII - Julgar recursos contra o lancarnento

de tributos municipais;

IX - Registrar e controlar a dívida púb!ica municipal;
X - Identificar,

analisar e propor medidas relativas

XI - Definir medidas para implementar

ás

receitas municipais;

o sistema tributário municipal;

XII - Promover análises e controle das receitas transferidas pelos Governos Federal e
Estadual;
XIII - Formular propostas de elaboracáo e alteracáo do Código Tributário municipal em
consonancia com o sistema tributário nacional, quando nec~;
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XIV - Normatizar e manter
económicas do Município;

Supurando

atualizados

os cadastros

imobiliários

ü

es ar t c s

e de atividades

XV - Promover e controlar a emissáo de guias para pagamento de impostes e taxas
municipais;
XVI - Emitir certidóes e documentos pertinentes
XVII - Fiscalizar os contribuintes
atuacáo fiscal;

municipais

a regularidade

fiscal dos contribuintes;

em conformidade

com os programas

de

XVIII - Realizar operacóes de créditos municipais;
XIX - Fiscalizar, orientar e disciplinar

as atividades económicas municipais;

XX - Conservar equipamentos e veículos empregados nas suas atividades.

§ 1º - A Secretaria Municipal de Fínancas atuará de forma integrada na consecucáo dos
objetivos e metas governamentais

a ela relacionados.

§ 2° - As atividades

da Secretaria Municipal de Financas seráo desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes e normas fixadas na Lei Orgánica do Município e demais
legislac;ao reguladora da Administracáo Pública Municipal nas áreas de Pessoal, material e
patrimonio, guarda e protecáo de bens e instalacóes municipais, bem como de acordo com
as ínstrucóes emanadas pelos órqáos centrais do Sistema Municipal de planejamento e
financas.

§ 3° - A Secretaria Municipal de Financas deverá articular-se com outros órqáos e entidades
do Município, com as demais esferas do Governo e com outros municípios no
desenvolvimento de planos, programas e projetos que demandem urna acáo governamental
conjunta.
§ 4° - As normas gerais de Adrninistracáo a serem seguidas pela Secretaria Municipal de

Financas, de modo a obter a sua mteqracáo interna e externa, deveráo nortear-se pelos
seguintes princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiencia.

§ 5° - Para a consecucáo de suas finalidades e objetivos, a Secretaria Municipal de Financas

poderá firmar convenios, contratos, acordes e ajustes com órqáos e entidades da
Administracáo Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com organismos nacionais
ou estrangeiros e entidades privadas, desde que autorizadas pelo(a) Chefe do Poder
Executivo e assistida pela Procuradoria-Geral do Município.
Art. 3°- Sao atribuicóes do Secretário Municipal de Financas:
1 - Chefiar a Secretaria Municipal de Financas
11 - Dirigir, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos cargos que lhes sao diretamente
subordinados;
111 - Exercer a supervisáo técnica e normativa sobre os assuntos de competencia
SECFIN, ainda que a sua execucáo seja delegada a outro órqáo;

da

IV - Despachar com o(a) Chefe do Poder Executivo o expediente da SECFIN;
V - Coordenar o levantamento e a avaliacáo dos problemas públicos a cargo da SECFIN
e apresentar sotucóes no ámbito do planejamento municipal;
~
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VI - Encaminhar a proposta orcamentária da SECFIN para o ano seguinte;
VII - Preparar, anualmente, relatório de execucáo do orcarnento no que diz respeito
SECFIN para prestacáo de contase avaliacáo no ámbito do planejamento governamental;

a

VIII - Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisáo caiba a(o) Chefe do
Poder Executivo e despachos decisórios naqueles de sua competencia;
IX - Aprovar a escala de licencas e férias dos servidores da SECFIN;
X - Supervisionar o controle de ponto e frequéncia dos servidores da SECFIN;
XI - Determinar a realizacáo de sindicáncia para apuracáo de irregularidades, bem como
solicitar a(o) Chefe do Poder Executivo a instauracáo e inquéritos administrativos, quando
foro caso;
XII - Resolver casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas
atribuicóes.
Art. 4° - Sao atrlbuicóes do Coordenador-Geral

no ámbito de suas

de Administracáo:

1 - Chefiar o gabinete do Secretário Municipal de Financas;
11 - Formular, disseminar e avaliar as diretrizes de gestao fazendária;
111 - Administrar e avaliar a gestao de planejamento

institucional;

IV - Administrar e avaliar a gestao de pessoas da SECFIN, assim como de recursos
materiais, patrimoniais e servicos:
V - Analisar, administrar e avaliar projetos, programas e termos de cooperacáo técnica;
VI - Manter-se informado acerca dos assuntos relativos aos trabalhos de gabinete,
correspondencias e processos, de modo a permitir que o Secretário Municipal de Financas
possa tomar decisóes fundamentais;
VII - Prestar assisténcia e assessoria ao Secretário Municipal de Financas e aos órqáos
de assessoramento superior, fornecendo inforrnacóes necessárias
tomada de decisóes
e cumprindo tarefas específicas que lhe forem acometidas;

a

VIII - Orientar, supervisionar e controlar

órqáos

que cornpóem a sua estrutura;

IX - Baixar, no interesse da administracáo municipal e no ámbito da SECFIN, as diretrizes
e oríentacóes do(a) Chefe do Poder Executivo e do Secretário Municipal de Financas,
observados, ainda, o princípio da supremacia do interesse público e o objetivo de oferecer
a melhor prestacáo de servicos possível ao contribuinte;
X - Proporcionar suporte operacional
atividades e eventos da SEFIN;

necessário

para a realizacáo e divulqacáo

XI - Definir e gerenciar a escala de trabalho da equipe que integra o

das

órqáo:

XII - Exercer outras atrlbuicóes correlatas.
Art. 5° - Sao atributcóes do Coordenador-Geral

de Tesouraria:
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1 - Chefiar a Tesouraria Municipal;

11 - Assegurar a concretizacáo
Municipal de Financas:

das orientacóes

financeiras

definidas

pelo Secretário

111 - Participar de reunióes periódicas de coordenacáo da área de financas:
IV - Efetuar os recebimentos, de acorde com as guias de recebimento (guias de receita) e
dar, deles, o respectivo documento de quitacáo:
V - Efetuar apíícacóes financeiras, resgates e outras desta natureza, quando autorizado;
VI - Efetuar os pagamentos das despesas devidamente autorizadas;
VII - Elaborar diariamente a folha de caixa (diário de caixa);
VIII - Elaborar o resumo diário de Tesouraria;
IX - Proceder
e bancos;

a guarda,

conferencia e controle sistemático do numerário e valores de caixa

X - Controlar o movimento das contas bancárias por intermédio do sistema informatizado
instalado no órqáo, com o objetivo de poder elaborar o resumo diário de caixa;
XI - Disponibilizar e controlar os cheques e ordens de transferencia bancária e recolher as
assinaturas necessárias;
XII - Efetuar

os depósitos,

transferencias

e levantamentos

tendo

rentabilizacáo dos valores;

em atencáo

a

XIII - Assegurar o depósito das receitas em instituicáo bancária e proceder ao seu registro
no diário de caixa e no resumo de Tesouraria;
XIV - Recepcionar
arquivá-los;

os duplicados dos diários de caixa e dos resumes de Tesouraria e

XV - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 6° - Sao atribuicóes do Coordenador-Geral de Contabilidade:
1 - Chefiar a Contabilidade da Secretaria Municipal de Financas:
11 - Realizar a abertura e o fechamento da contabilidade, conforme normas estabelecidas;
111 - Estabelecer normas e procedimentos para urna adequada contabillzacáo dos ates e
fatos da gestao orcarnentáría,
financeira e patrimonial dos órqáos
e entidades da
adrninistracáo municipal;
IV - Instituir e mantero plano de contas único do Município;
V - Realizar e verificar a contabillzacáo dos ates e fatos pertinentes;

Jffe

VI - Evidenciar, perante a administracáo municipal, a situacáo de todos aqueles que, de
qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a
ela pertencentes ou confiados;
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VII - Orientar a ctassiñcacáo contábil da execucáo da receita e da despesa, assim como
gerenciar os seus respectivos relatórios;
VIII - Orientar as unidades orcamentárias
na realizacáo da despesa e no cumprimento das
normas relativas a execucáo orcamentária, promovendo a sua racionalizacáo e
aperfeicoamento técnico;
IX - Avaliar as metas estabelecidas dentro do processo contábil dos órgaos e entidades
da Acmínlstracáo e promover os ajustamentos que se fizerem necessários a cada
momento;
X - Emitir pareceres e divulgar comunicados
contábeis e afins;

sobre assuntos relativos a procedimentos

XI - Elaborar balancetes e demonstrativos contábeis mensais;
XII - Elaborar levantamento

anual do bataneo geral do Município;

XIII - Elaborar relatório resumido de execucáo orcamentária e de relatório de gestao fiscal,
ambos de acorde com as diretrizes estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIV - Promover a inteqracáo com as demais esferas da administracáo
assuntos de administracáo contábil;

municipal em

XV - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 7° - Sao atribuicóes do Superintendente

de Contabilidade:

1 - Disciplinar e supervisionar as atividades técnicas desempenhadas
Superintendencia, bem como aprová-las quando necessário;

no ámbito

da

11 - Realizar os servicos de contabilidade de acorde comas exigencias legais, técnicas e
metodológicas;
111 - Escriturar ou fazer escritura, sintética e analiticamente
visando demonstrar as receitas e as despasas;

as operacóes

contábeis,

IV - Organizar, periodicamente, de acorde com as normas, os procedimentos contábeis e
providenciar demais relatórios requeridos;
V - Proceder a análise de contas, zelando pela sua regularidade e adequacáo as normas
contábeis, normativas e demais exigencias previstas;
VI - Participar de projetos multidisciplinares
que visem ao aperfeicoamento
económico-financeira e orcarnentária do Município;

da gestao

VII -Apoiar a execucáo dos trabalhos de equipe, esclarecendo dúvidas e informando sobre
alteracóes introduzidas em procedimentos, normas e mstrucóes em vigor;
VIII - Atender a solicitacóes, demandas e cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo
Secretário Municipal de Financas e Coordenador Geral de Contabilidade;
IX - Manter cornunicacáo efetiva com os demais órqáos, respondendo a questionamentos
e participando de reunióes convocadas;
X - Monitorar e conferir lancarnentos
dos fatos registrados;
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XI - Acompanhar o andamento dos trabalhos relativos a contabilidade direta e indireta,
com vistas a garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades estabelecidas pelo
Secretário Municipal de Financas e Coordenador Geral de Contabilidade;
XII - Exercer outras atrlbuicóes correlatas.

Art. 8° - Sao atribuicóes

do Superintendente

de Execucáo Orcarnentáría:

1 - Auxiliar o Coordenador Geral de Contabilidade no que tange as questóes referentes a
execucáo orcamentária, contribuindo para o equilíbrio económico e social do Município;
11 - Realizar a execucáo e controle do orcarnento, assim como se dá na estrutura e na
formacáo de todo ciclo orcamentárto:
111 - Disciplinar e supervisionar as atividades técnicas desempenhadas
Superintendencia, bem como aprova-las quando necessário;

no ámbito da

IV - Exercer um controle adequado na execucáo do planejamento;
V - Acompanhar a execucáo do orcamento utilizando-se de mecanismos de controle
efetivo e estabelecendo objetivos claros para direcionamento das tomadas de decisáo do
Coordenador Geral de Contabilidade e do Secretário Municipal de Financas:
VI - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 9° - Compete ao Superintendente

de Fiscalizacáo e Tributacáo:

1 - Superintender a Fiscaíizacáo e Tributacáo do Município;
11 - Auxiliar o gabinete do Secretário Municipal de Financas no que tange as questóes
referentes a política fiscal e de tríbutacáo, com vistas a atuacáo e preservacáo do Erário;
111 - Disciplinar e supervisionar as atividades técnicas desempenhadas
Superintendencia, bem como aprová-las quando necessário;

no ámbito da

IV - Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes com
o fim de dirigir a fiscalizacáo e orientar acóes contra incorrecóes, soneqacáo, evasáo e
fraude no recolhimento dos tributos municipais;
V - Orientar a execucáo das atividades fiscais, avaliando e controlando seus resultados;
VI - Supervisionar acóes de venñcacáo da declaracáo do ICMS para fins de apurar a
participacáo do Município na arrecadacáo daquele tributo;
VII - Emitir e/ou revisar pareceres ou informacóes nos processos fiscais de sua
competencia submetendo-os, quando foro caso, a apreciacáo do Secretário Municipal de
Financas:
VIII - Determinar e coordenar a realizacáo de diligencias, exames periciais e ñscalizacáo
com o objetivo de salvaguardar os interesses das Financas municipais;
IX - Exercer outras atriouicóes correlatas.
Art. 1 O - Compete ao Superintendente

de Receita e Arrecadacáo:

1 - Superintender a Receita e Arrecadacáo do Município;
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11 - Auxiliar o gabinete do Secretário de Financas no que tange as questóes referentes a
filosofia da arrecadacáo municipal, bem como a atuacáo e eficiencia desta na preservacáo
do Erário;
111 - Promover estudos objetivando o aumento da arrecadacáo tributária;
IV - Promover a orientacáo normativa, a supervtsáo técnica e o planejamento das
atividades inerentes ao controle e a cobranca de crédito tributário e a arrecadacáo da
receita tributária municipal;
V - Propor a edícáo de ates normativos relacionados ao controle e cobranca dos créditos
tributários e a arrecadacáo das receitas municipais;
VI - Disciplinar e supervisionar as atividades técnicas desempenhadas
Superintendencia, bem como aprová-las quando necessário;

no ámbito da

VII - Promover a divulqacáo de dados relativos a arrecadacáo tributária municipal;
VIII - Promover a elaboracáo
informatizados ou nao;

e atuañzacáo

dos

manuais

de

seus

processos,

IX - Promover a interacáo com os demais órqáos no sentido de aprimorar a icentificacáo
de devedores;
X - Exercer outras atríbuicóes

correlatas;

Art. 11 - Compete ao Superintendente
1 - Superintender

de Sistemas de Gestáo:

a gestao de TI;

11 -Assessorar o Secretário Municipal de Financas nos assuntos concernentes aos de sua
competencia técnica;

111 - Prestar assisténcía e assessoria tecnológica e de ínforrnacáo aos órqáos
Municipal de Flnancas;

da Secretaria

IV - Avaliar e responsabilizar-se por todas as pecas que compóern os projetos básicos
relacionados a tecnologia da informacáo no ámbito da Secretaria Municipal de Financas:
V - Elaborar planos diretores de tecnologia;
VI - Definir metas para avances tecnológicos;
VII - Definir os parámetros técnicos para contratacáo de servicos e bens de informática no
ámbito da Secretaria Municipal de Financas;
VIII - Estimular o interesse de instituicóes. órqáos e entidades na área de Ciencia e
Tecnologia com o intuito de trazer beneficios científicos e tecnológicos para a Secretaria
Municipal de Financas, bem como novas avances e parcerias com estas instituicóes:
IX - Identificar e avaliar tendencias internas e externas de gestao de TI;
Implementar tecnologias de processamento e de base de dados distribuídos através de
redes locais e remotas e prever condicóes para o atendimento de demandas dos usuários;r
X - Avaliar os sistemas de processamento de dados e imagens quanto
desempenho e ao seu grau de confiabilidade, sugerindo medidas corretivas;

ao seu

L..L1l,
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XI - Especificar,
suporte;

desenvolver,

Supurando

documentar,

manter e implantar

o
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software básico e de

XII - Dimensionar, implementar e gerir as redes, bases de dados e teleprocessamentos;
XIII - Atuar como gestora dos sistemas informatizados de arrecadacáo, controle e
cobranca do crédito tributário e demais receitas municipais arrecadadas por meio de
documento de arrecadacáo e coordenar os procedimentos relativos ao respectivo
desenvolvimento, implantacáo e rnanutencáo:
XIV - Manifestar-se, por intermédio de pareceres técnicos, nos processos administrativos
que envolvam questóes de tecnologia e informática;
XV - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 12 - Compete ao Superintendente
1 - Gerir o controle financeiro
instrumentos gerenciais;

de Tesouraria:
mediante

a atualizacáo

do fluxo de caixa e outros

11 - Gerir a arrecadacáo da receita junto aos cofres municipais;
111 - Realizar pagamentos dos compromissos do Poder Executivo;
IV - Atendimento
recebimentos;

aos

servidores

e contribuintes

quanto

aos

pagamentos

e/ou

V - Auxílio ao Coordenador Geral de Tesouraria quanto a gerencia financeira,
conferencias, recebimento de receitas, servicos de bancos, erníssáo de guias de
recolhimento, conferencia de cheques e movirnentacóes financeiras, TED, DOC e outros
meios de transferencias interbancárias;
VI - Criar e manter em arquivos próprios para controlar as contas sob a atribuicáo:
VII - Controlar saldo bancário;
VIII - Emitir planilha de disponibilidade

bancária diária;

IX - Conferir os processos de pagamento,
documentos em geral;

dos lanc,;:amentos nos extratos bancários e

X - Auxiliar nas atividades de auditoria e controle interno;
XI - Elaborar e emitir relatórios gerenciais, assim como oferecer subsídios para análise e
tomada de decisáo por parte do Coordenador Geral de Tesouraria e do Secretário
Municipal de Financ,;:as;
XII - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 13 - Compete ao Superintendente

Executivo Administrativo:

1 - Assessorar o Coordenador Geral de Adrninistracáo
área de atuacáo:

nas atividades relacionadas a sua

a

11 - Executar atividades relacionadas
aquisicáo de bens e ~resta
áo de servipijgtlCAOO
ámbito da Secretaria Municipal de Financ,;:as;
,
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111 - Coordenar os servicos concernentes
gerais da SEFIN;

a admintstracáo

o ee atr
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de Pessoal, material e servicos

IV - Garantir o suporte de gestáo de pessoas, adminístracáo
servicos da Secretaria;

de material, patrimonio e

V - Definir diretrizes, planejar, coordenar e supervisionar acóes, monitorar resultados e
sugerir ao Coordenador Geral de Adrninistracáo a tmplementacáo de políticas de
mudanca:
VI - Chefiar a execucáo dos servicos de apoio na área administrativa de Pessoal, fornecer
e receber intorrnacóes sobre frequéncia, férias, licencas, gratifica9óes e outros direitos
dos servidores, cumprindo todo procedimento necessário referente aes mesmos;
VII - Confeccionar as folhas de ponto, fichas funcionais e manter atualizados os dados dos
servidores lotados na Secretaria de Financas:
VIII - Realizar o controle de frequéncia

dos servidores da SECFIN;

IX - Planejar, gerenciar e controlar as atividades internas e a utilizacáo dos materiais e
gestáo de patrimonio, suprimentos, protocolo, comunicacées administrativas e gestáo de
bens, servícos gerais e transportes no ámbito da Secretaria Municipal de Financas:
X - Disciplinar, coordenar e orientar as atividades de protocolo e arquivo de documentos
e processos atinentes
SECFIN;

a

XI - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 14 - Compete ao Diretor de Adrninistracáo Financeira:
1 - Analisar a capacidade de empenho do Município;

11 - Analisar a previsáo de desembolso da dívida pública;
111 - Analisar a previsáo de despesas com Pessoal;
IV - Analisar a previsáo de receita mensal/diária;
V - Incluir os valores mensais de repasses;
VI - Elaborar a proqramacáo financeira consolidada
período, observando os limites da receita prevista;
VII - Encaminhar a proqramacáo
necessários para sua aprovacáo;

financeira

do Município pela SECFIN para o

consolidada

e proceder

aos ajustes

VIII - Exercer o controle e financeiro da SECFIN;
IX - Elaborar documentos para servirem de base para a comprovacáo, em juízo, da
situacáo patrimonial do Município;

a

X - Verificar a eficiencia das normas estabelecidas referentes
tríbutacáo municipal e
verificar, também, as melhorias que podem ser aplicadas na esfera da cornunicacáo entre
o sistema financeiro e tributário como um todo;
pUSUCAOO
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XI - Desenvolver, em conjunto com a Superintendencia de Receita e Arrecadacáo, os
melhores caminhos a serem adotados para melhoria do sistema integrado financeirotributário do Município;
XII - Elaborar, aes interessados, pareceres opinativos a respeito das melhorias a serem
aplicadas no carpo da legislac;ao municipal relacionada a administracáo financeira do
Município;
XIII - Exercer outras atribuicóes correlatas.

Art. 15 - Compete ao Diretor de Execucáo Orcarnentária:

1 - Chefiar a Execucáo
controle;

Orc;amentária do Município, planejando

11 - Auxiliar a Superintendencia de Execucáo
económico e social do Municipio;

e executando

o seu

Orcarnentária contribuindo para o equilíbrio

111 - Execucáo
e controle do orcarnento municipal, assim como se dá a estrutura e a
formacáo de todo o ciclo orcamentário:
IV - Supervisionar e mensurar a execucáo do orcamento, buscando adequar-se as metas
e indicadores estabelecidos, tancando rnáo de métodos e ferramentas modernas para o
bem-gerir deste processo;
V - Orientar as unidades orcamentárias na realizacáo da despesa e no cumprimento das
normas relativas a execucáo orcarnentária, promovendo a sua racionalizacáo e
aperfeic;oamento técnico;
VI - Gerenciar e controlar a emissáo de notas de empenho,
controlando os saldos;

reforces e anulacóes,

VII - Planejar, organizar e controlar os recursos provenientes de adiantamentos;
VIII - Efetuar os ates operacionais referentes aes pagamentos a serem realizados;
IX - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 16 - Compete ao Diretor de Fiscalizacáo e Arrecadacáo:
1 - Chefiar a Fiscalizacáo e a Arrecadacáo tributárias do Municipio;

11 - Auxiliar o gabinete do Secretário Municipal de Financas no que tange as questóes
referentes a política fiscal, meios e filosofia da arrecadacáo do Municipio, bem como a
atuacáo e eficiencia destas para a preservacáo do Erário;
111 - Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes como
fim de dirigir a fiscalizacáo e orientar acóes contra incorrecáo, soneqacáo, evasáo e fraude
no recolhimento dos tributos municipais;
IV - Orientar a execucáo das atividades fiscais, avaliando e controlando seus resultados;
V - Supervisionar as acóes de veriñcacáo da declaracáo do ICMS para fins de apurar a
participacáo do Municipio na arrecadacáo daquele tributo;
~
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VI - Emitir e supervisionar
pareceres ou informacóes nos processos fiscais de sua
competencia, submetendo-os, quando foro caso, a apreciacáo do Secretário Municipal de
Financas:
VII - Promover estudos objetivando o aumento da arrecadacáo tributária;
VIII - Determinar e coordenar a realizacáo de diligencias, exames periciais e fiscalizacáo,
com o objetivo de salvaguardar os interesses das Financ;as municipais;
IX - Planejar, elaborar e atualizar os programas
fiscalizacáo e de regimes especiais;
X - Fazer relatórios

gerenciais

de fiscalizacáo

tributária,

roteiros de

e mensais de suas atividades;

XI - Executar e fiscalizar os programas de ñscalizacáo:
XII - Controlar os resultados da execucáo dos programas de ñscalízacáo
XIII - Controlar
multas;

e monitorar

os processos de notiñcacóes

XIV - Exercer outras atribuicóes

fiscais,

de tributos;

autos de infracáo e

correlatas.

Art. 17 - Compete ao Diretor de Cadastro Mobiliário e lmobiliário:

1 - Normatizar e manter atualizados

os cadastros mobiliário e imobiliário do Município;

11 - Manter o intercambio com os demais órqáos do Município visando a obtencáo de
informacóes de interesse fiscal que possam suplementar os dados necessários
instrucáo
de processos;

a

111 - Controlar a execucáo ou executar trabalhos de natureza técnica integrantes da área
de atuacáo;
IV - Prestar informacóes técnicas
disposicáo do contribuinte;

sobre a prestacáo

de servicos

V - Analisar e decidir os expedientes e pedidos de inscricáo,
cadastros mobiliário e imobiliário do Município;
VI - Prestar tnformacóes solicitadas pelo Poder Judiciário
relativas aos dados cadastrais de imóveis;

públicos postes

atualizacáo

a

e baixa de

ou outros órqáos

públicos

VII - Gerenciar, manter e aperfeicoar o sistema de domicílio fiscal eletrónico;
VIII - Analisar e decidir
obriqacóes acessórias;

os expedientes

que versem sobre denúncia espontanea

de

IX - Identificar e sugerir ao Secretário Municipal de Financas a retificacáo
ou o
cancelamento, de oficio, dos lanc;amentos tributários quando constatado erro em sua
ernissáo, enquanto nao apresentada impuqnacáo ou nao inscrito o crédito em dívida ativa;
X - Analisar, decidir e proceder ao desdobro, englobamento
imóveis do Município;

e remembramento

fiscal de
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XI - Providenciar a entrega das notiñcacóes de lancarnento de tributos geradas em
producáo avulsa nao passiveis de envio eletrónico cu via postal, bem como a coleta de
dados para eventual atuaíizacáo dos cadastros;
XII - Exercer outras atribuicóes correlatas.

Art. 18 - Compete ao Diretor Administrativo;
1 - Atuar em assessoria administrativa
utensilios e servícos em geral;

de gestao de pessoal, contratos, l citacóes,

bens,

11 - Cuidar do recebimento de processos e documentos que lhes forem enviados pelos
diversos órqáos da Administracáo, dando-lhes a devida destinacáo;
111 - Propor, ao Secretário Municipal de Financas
e ao Superintendente Executivo
Administrativo medidas disciplinares para os servidores que atuarem na Secretaria
Municipal de Financas, conforme Estatuto em vigor;
IV - Levantar dados fáticos sobre inforrnacóes requeridas pelo Poder Judiciário e pelos
demais órqáos do Municipio, consolidando-os e enviando-os ao Secretário Municipal de
Financas, para resposta;
V - Exercer a supervisáo técnica administrativa
Municipal de Flnancas;

sobre assuntos relacionados

VI - Opinar nos processos de sindicáncla
e inquéritos administrativos
da remessa ao Secretário Municipal de Flnancas;

a Secretaria

disciplinares, antes

VII - Assessorar na elaboracáo de termos de referencia no ámbito da Secretaria Municipal
de Fínancas:
VIII - Exercer outras atribuicóes

correlatas.

Art. 19 - Compete ao Diretor de Sistemas de Gestáo:
1 - Chefiar o desenvolvimento
de softwares, aplicativos, estruturas de rede e cutres
servicos necessários ao bom andamento das atividades realizadas na Secretaria
Municipal de Financas;

11 - Coordenar a rnanutencáo

preventiva e corretiva dos equipamentos

e periféricos;

111 - Aprimorar e orientar a utiuzacáo de novas tecnologías de informática a fim de permitir
maior eficácia nas atividades desenvolvidas pela SECFIN;
IV - Analisar a viabilidade técnica e operacional para a contratacáo de servicos e compra
de equipamentos de informática da Secretaria municipal de Financas:
V - Fiscalizar os servicos de informática e de tecnología
VI - Promover a constante manutencáo
SECFIN;
VII - Receber dos

e atualizacáo

contratados pela SECFIN;

dos equipamentos

de informática da

órqáos e consolidar as infcrmacóes no SIGFIS;

VIII - Zelar pela rnanutencáo e sequranca das intormacóes digitais; ~
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IX - Orientar o uso de sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o
desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de
armazenamento
de dados, registro de erres, consumo da unidade central de
processamento, recursos de rede e disponibilidade de aplicativos;
X - Cuidar para que haja seguranc;a nas informacóes, seja por meio de copias de
seguranc;a ou armazenamento em local prescrito, verificando o acesso lógico de usuários;
XI - Manter registro atualizado de todas as atividades do órgáo;
XII - Promover o fornecimento adequado de suprimentos
órgáos da Secretaria Municipal de Financas:

de informática aes diferentes

XIII - Manter estoque mínimo de equipamentos e pecas de substttuicáo mais frequente
para garantir o funcionamento dos equipamentos e sistema dos diferentes órgáos da
SECFIN;
XIV - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 20 - Compete ao Gerente de Administracáo Tributária:
1 - Gerenciar a divisáo de Administracáo Tributária do Município;
11 - Proceder ao lancamento, conforme período regulamentado em lei, dos impostas, taxas
e contribuicóes, acompanhando e controlando a emissáo de guias e carnes de
pagamento;
111 - Propor e executar modiñcacóes que visem a melhoria da leqlslacáo tributária
normas e procedimentos administrativos;
IV - Manter atualizados os valores de cálculos das taxas e contribuicées,
metodología estabelecida na leqislacáo em vigor;
V - Promover a flscalizacáo e controle da apllcacáo
sua gerencia;

ou das

dentro da

da leqlslacáo tributária no ámbito de

VI - Promover a orientacáo aes contribuintes para a carreta observancia
tributária;

da leqislacáo

VII - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 21 - Compete ao Gerente de Atendimento ao Contribuinte:
1 - Gerenciar a divisáo de Atendimento ao Contribuinte;
11 - Prestar ínformacóes específicas sobre procedimentos administrativos
contribuintes e servidores da Administracáo municipal;

e fiscais aes

111 - Manter articulacáo permanente com cutres órgáos e entidades da Adrninistracáo
municipal com o objetivo de manter atualizado o sistema de intorrnacóes para serem
prestadas ao público em geral, aes contribuintes e servidores municipais;
IV - Organizar, promover e manter sistema centralizado de dados atualizados sobre
processos, requerímentos e outras demandas, individualizados, de modo a facilitar a
prestacáo de informacóes a contribuintes, servidores e ao público e~m
geral·
V - Manter registro atualizado de todas as ativídades do órgáo;
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Art. 22 - Compete

atribuicóes

ao Gerente

correlatas.

de Arrecadacáo

1 - Gerenciar

a divisáo

de Arrecadacáo

11 - Promover

a arrecadacáo

e Receitas:

e Receitas

de tributos

do Município;

e seu controle;

111 - Otimizar o sistema de arrecadacáo,
desenvolvendo
estudos de impacto
observando
mecanismos
de expansáo da malha tributária municipal;
IV - Formalizar
Município;

os lancarnentos

dos impostes,

taxas e contribuicóes

tributário

de competencia

e

do

V - Formalizar
os lancamentos
de autos de infracáo e de multas aplicados
por outras
Secretarias Municipais
no exercício
do poder de policía e pelos Tribunais de Cantas do
Estado e da Uniáo;
VI - Emitir

certidóes

de débitos

de pessoas

físicas

e jurídicas;

VII - Finalizar os processos administrativos
com ciencia ao requerente
e carnes para pagamento dos tributos de competencia do Município;
VIII - Exercer

outras

Art. 23 - Compete
1 - Gerenciar

atribuicóes

ao Gerente
a divisáo

de Cadastro

de Cadastro

a atualizacáo

IV - Organizar,

manter,

V - Coordenar

e autorizar

VI - Analisar
VII - Controlar

e instruir

do

controlar

Mobiliário:

Mobiliário

cadastro

a confeccáo

e controlar

da Secretaria

mobiliário

processos

do

especial

de ernissáo

de Financas,

sempre

ao cadastro

fiscais

que

julgar

de atividades;

e faturas;
de docurnentacáo

fiscal;

os livros fiscais;

a adocáo

de bilhetes,
exposícóes,

de procedimentos

tíquetes, ingressos e assemelhados
shows e congéneres;
fiscais mecanices

X - Elaborar estudos visando a padromzacáo
e otirnizacáo
procedimentos
fiscais, mecanices e informatizados;
XI - Exercer

Municipal

Município

relativos

de notas e cupons

de regime

VIII - Autorizar e controlar a emissáo
relativos as atividades culturais, feiras,
IX - Autorizar

do Município;

financeiros

e instruir

processos

e autenticar

de guias

correlatas.

11 - Zelar pela seguranc;a
dos recursos
bem como de outros valores mobiliários;
111 - Efetuar
necessário;

e entrega

outras atribuicóes

e informatizados;

do documento

fiscal

e dos

correlatas.

Art. 24 - Compete ao Gerente de Cadastro lmobiliário:
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1 - Gerenciar

a divisáo

11 - Organizar,

manter

111 - Instruir

processos

IV - Efetuar
necessário;
V - Preparar

de Cadastro
e controlar

lmobiliário
o cadastro

administrativos

a atuaüzacáo

do Município;
imobiliário;

relativos

do cadastro

ao cadastro

imobiliário

Município

sempre

que

julgar

e informacóes relativas ao cadastro imobiliário, visando subsidiar o
de estudos e pesquisas pertinentes
área;

dados

desenvolvimento

do

imobiliário;

a

VI - Exercer outras atríbuícées correlatas.
Art. 25 - Compete ao Chefe do Setor de Manutencáo:
1 - Chefiar o setor de Manutencáo da Secretaria Municipal de Flnancas;
11 - Orientar e controlar a execucáo das atividades de admlnistracáo das instalacóes físicas
da Secretaria Municipal de Financas:
111 - Manter em perfeito funcionamento os sistemas de instalacóes elétricas, hidráulicas e
sanitárias, de controle de incendio, de equipamentos de som e de imagem;
IV - Executar, por adrninistracáo direta, pequenas obras ou reparos nos órgáos que
cornpóern a Secretaria Municipal de Financas;
V - Supervisionar e fiscalizar a execucáo de servicos, reparos e adaptacóes realizadas
nos órgáos que compóem a Secretaria Municipal de Financas quando contratados a
terceiros;
VI - Apreciar anteprojetos e croquis, referentes a modiñcacóes, construcóes, acréscimos
e remanejamento de divisórias nas áreas físicas da SECFIN;
VII - Manter os servicos de rotina sob sua responsabilidade;
VIII - Manter registro atualizado de todas as atividades do órgáo;
IX - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 26 - Compete ao Chefe do Setor de Administracáo:
1 - Chefiar o setor de Adrninistracáo da Secretaria Municipal de Financas:
11 - Propor políticas de aquisicáo, locacáo, utilizacáo e alienacáo
os servicos da Secretaria Municipal de Financas;

de veículos oficiais para

111 -Administrar e controlar o uso e rnanutencáo da frota dos veículos da frota da Secretaria
Municipal de Financas:
IV - Supervisionar e controlar o processo de abastecimento e o consumo de combustível
das viaturas oficiais da SECFIN;
V - Manter o registro atualizado
Municipal de Financas:

de todas as atividades

com veículos da Secretaria

y&-
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VI - Acompanhar e apurar a frequéncia do Pessoal da Secretaria Municipal de Financas
para mformacóes de pagamento e demais efeitos legais;
VII - Atender ao público interno e externo, recebendo queixas, reclamacóes e denúncias;
VI 11 - Zelar pela solucáo de problemas noticiados;
IX - Prestar inforrnacóes aos cidadáos sobre andamento e/ou solucáo de suas demandas;
X - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 27 - Compete ao Chefe do Setor de Alvará:
1 - Chefiar o setor de Alvará do Municipio;
11 - Emitir alvará de funcionamento,
pertinente;

localizacáo e cutres, de acorde com a leqislacáo

111 - Manter atualizados os valores de base de cálculo de alvará, dentro da metodologia
estabelecida na legislac;ao em vigor;
IV - Processar a inscricáo ou baixa, de oficio, no cadastro mobiliário, quando necessário;
V - Proceder a reativacáo do cadastro baixado de oficio, lancando as taxas devidas,
quando necessário;
VI - Propor e executar rnodiñcacóes que visem a melhoria da leqislacáo ou das normas e
procedimentos administrativos relativos ao alvará;
VII - Realizar as projecóes de arrecadacáo e repercussáo nos valores dos tributos
municipais visando as atteracóes da legislac;ao tributária ou por soücrtacáo de superior
hierárquico;
VIII - Proceder ao lancarnento anual do alvará e das taxas
acompanhando e controlando a emissáo de carnes de pagamento;

relacionadas

a ele,

IX - Desenvolver outras atividades no ámbito de sua competencia;
X - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 28 - Compete ao Chefe do Setor de Liquidacáo de Despesas;
1 - Chefiar o setor de Liquldacáo de Despesas da Secretaria Municipal de Financas:
11 - Receber e analisar processos de pagamento, contendo notas fiscais;
111 - Processar no sistema a íiquidacáo
observada a legislac;ao vigente;
IV - Encaminhar
pagamento;

ao Coordenador

dos empenhos

Geral de Tesouraria

ordinários

os empenhos

e subempenhos,

liquidados para

V - Propor a solucáo de problemas relativos a üquidacáo de despesa;

VI - Acompanhar as aíteracées da legislacao pertinente;

~
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estaduais e federais), caso

VI 11 - Exercer outras atriburcóes correlatas.
Art. 29 - Compete ao Chefe do Setor de Conciliacáo

Bancária:

1 - Chefiar o setor de Concüíacáo Bancária da Secretaria Municipal de Financas:
11 - Fazer corresponder os saldos da contabilidade
extrato bancário das contas correntes do Município;

interna com os demonstrativos

no

111 - Dirimir as divergencias que se verificarem;
IV - Elaborar relatórios nos quais os erres e ocorréncias anormais deveráo ser detectados
para posterior correcáo:
V - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 30 - Compete ao Chefe do Setor de Expediente:
1 - Chefiar o setor de Expediente da Secretaria Municipal

de Financas:

11 - Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos;
111 - Supervisionar a expedicáo,
classifica-los;

a

IV - Proceder
distribuicáo
Municipal de Financas:
V - Zelar pelo andamento
SECFIN;

o recebimento de documentos e processos, bem como

interna e externa dos documentos e processos da Secretaria

e prestar mtorrnacóes

sobre processos e documentos

da

VI - Zelar pela emissáo de relatórios para controle de movimentacáo de processos, assim
como promover o arquivamento e o desarquivamento dos mesmos;
VII - Preparar o expediente da SECFIN, desempenhando, dentre outras atribuicóes, a
execucáo e conferencia de servicos de digitac;áo, providenciar cópias de textos solicitados,
requisitar papéis e processos e manter arquivos das cópias dos textos digitalizados;

a

VIII - Com relacáo
supervisáo dos servicos de reprografia, produzir cópias de
documentos em geral e organizar documentos copiados, conforme solicitacáo da chefia
imediata;
IX - Encaminhar

aos órgáos próprios as demandas recebidas;

X - Manter registradas e atualizadas todas as atividades do órgáo;
XI - Exercer outras atribuicóes

correlatas.

Art. 31 - Compete ao Chefe do Setor de Patrimonio:
1 - Chefiar o setor de Patrimonio da Secretaria Municipal de Flnancas;

11 - Manter atualizados os registros do patrimonio, cadastrando de imediato, confpour1Uc:A
0
documentacáo recebida, qualquer movimentacao dos bens móveis e imóveis;
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111 - Proceder tempestivamente
ou por inventários;

Oet.aflos

a qualquer alteracáo cadastral decorrente de responsáveis

IV - Arquivar e manter organizado
Municipal de Financas;

os documentos referentes aos bens da Secretaria

V - Proceder ao recebimento do material pelo órgáo responsável pela compra, conferir a
especiñcacáo, quantidade e qualidade dos mesmos, bem como os documentos de
entrega;
VI - Efetuar o registro provisório das obras em andamento nas dependencias da Secretaria
Municipal de Financas;
VII - Proceder ao levantamento
como quando lhe far solicitado;

do inventário ao final de cada exercício financeiro, bem

VIII - Comunicar ao Secretário Municipal
e patrimonio verificado;

de Financas qualquer desvío e falta de material

IX - Exercer outras atrtbuicóes correlatas.
Art. 32 - Compete ao Chefe do Setor de Posturas:
1 - Chefiar o setor de Posturas do Municipio;
11 - Coordenar e gerenciar as atividades
relacionadas as posturas municipais;

de controle,

111 - Colaborar
Municipio;

de legisla<;áo

na elaboracáo

de proposta

licenciamento

e normas

e operacóes

urbanísticas

do

IV - Promover a guarda e controlar as entradas e saldas de materiais apreendidos pela
fiscalizacáo de posturas;
V - Proceder
ñscahzacáo:

a pesquisas

e levantamentos

de dados que sejam de interesse

VI - Noticiar os demais órgáos reguladores municipais sobre irregularidades
em acóes de ñscalizacáo regulares ou demandadas por terceiros;

da

detectadas

VII - Orientar o contribuinte a respeito de normas e seu cumprimento de maneira educativa
e sistemática;
VIII - Monitorar o andamento dos requerimentos
processos e manter arquivos das mesmas;
IX - Colaborar com a Procuradoria-Geral

e reclamacóes,

do Municipio

controlar os prazos dos

no preparo de subsidios para as

acóes em que o Municipio seja parte;
X - Exercer outras atribuicóes

correlatas.

Art. 33 - Compete ao Chefe do Setor de Classificacáo de Receitas:
1 - Chefiar o setor de Classlficacáo

de Receitas do Municipio;

r
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11 - Gerenciar as acóes de controle da rede arrecadadora de receitas municipais e as
atividades relacionadas a classiñcacáo das receitas, abrangendo aspectos relativos a
contratos coma rede bancária;
111 - Executar as normas e parámetros adequados, conforme leqislacáo
classificacáo das diversas receitas municipais;

em vigor, para a

IV - Preparar as diretrizes da rotina diária quanto a classiñcacáo das receitas;
V - Trabalhar, em conjunto com a gerencia de Arrecadacáo e Receitas, para que as retinas
referentes a classiñcacáo das receitas atendam as necessidades da Secretaria Municipal
de Financas:
VI - Observar, conforme a legisla9ao reguladora, se o trabalho pode ser otimizado e
sugerir, quando foro caso, alteracóes que almejem esse fim;
VII - Exercer outras arribuicóes correlatas.
Art. 34 - Compete ao Chefe do Setor de IPTU:
1 - Chefiar o setor de IPTU do Município;

11 - Proceder ao cálculo e emissáo das guias e carnés para o pagamento do IPTU;
111 - Examinar e informar os processos de revisáo de imóveis;
IV - Propor, de acordo com a legisla9áo, critérios para o cálculo do valor fiscal atribuído
aos imóveis;
V - Examinar e informar os processos de avatiacáo de imóveis;
VI - Propor critérios para a elaboracáo e atuatizacáo da planta genérica de valores;
VII - Acompanhar o mercado imobiliário do Município visando, de acordo com a lei, ao
estabelecimento dos valores fiscais dos imóveis para fins de IPTU;
VI 11 - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 35 - Compete ao Chefe do Setor de ITBI:
1 - Chefiar o setor de ITBI do Município;
11 - Proceder ao cálculo e emissáo das guias de recolhimento para o pagamento do ITBI;
111 - Examinar e informar os processos relacionados ao lancamento do ITBI;
IV - Acompanhar, junto aos cartórios de registro de imóveis do Município, as transacóes
de transferencia de titularidade;
V - Exercer outras atríbuicóes

correlatas.

Art. 36 - Compete ao Chefe do Setor de ISS:
1 - Chefiar o setor de ISS do Municipio;
11 - Coordenar, analisar e supervisionar a

~

execucáo e arrecadacáo do ISS;
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111 - Emitir pareceres sobre propostas de alteracáo da legislac;ao tributária relativas ao ISS;
IV - Instruir processos administrativos tributários;
V - Planejar, dirigir,

assistir e orientar quanto ao tributo ISS;

VI - Desenvolver outras atividades no ámbito de sua competencia;
VII - Exercer outras atribuicóes correlatas.
Art. 37 - Ato do Poder Executivo detalhará a estrutura organizacional da Secretaria Municipal
de Financ;as;
Art. 38 - O Poder Executivo disponibilizará
necessários ao fiel cumprimento desta Lei.

os recursos humanos, financeiros e materiais

Art. 39 - Os casos omissos desta Lei deveráo ser resolvidos dentro das normas e princípios
gerais da Adrninistracáo Pública.

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacáo, revogadas as disposicóes em
contrário, em especial o art. 8°, da Lei municipal nº 574, de 31 de maio de 2001.
Gabinete da Prefeita, 16 de dezembro de 2019.
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ANEXO I
CARGOS EM COMISSAO
SÍMBOLO

CARGO

QTD

01

SECRETÁRIO MUNICIPAL

01
01
01

COORDENADOR-GERAL
COORDENADOR-GERAL
COORDENADOR-GERAL

01
01
01
01
01
01
01

SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
SUPERINTENDENTE DE EXECU<;AO OR<;AMENTÁRIA

01
01
01
01
01
01

DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR
DIRETOR

DE ADMINISTRA<;AO FINANCEIRA
DE EXECU<;AO OR<;AMENTÁRIA
DE FISCALIZA<;AO E ARRECADA<;AO
DE CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO
ADMINISTRATIVO
DE SISTEMAS DE GESTAO

CC2FIN
CC2FIN
CC2FIN
CC2FIN
CC2FIN
CC2FIN

01
01
01
01
01

GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE

DE
DE
DE
DE
DE

CC3FIN
CC3FIN
CC3FIN
CC3FIN
CC3FIN

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE
CHEFE

SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

DE FINAN<;AS
ADMINISTRATIVO
DE TESOURARIA
DE CONTABILIDADE

DE FISCALIZA<;AO E TRIBUTA<;AO
DE RECEITA E ARRECADA<;AO
DE SISTEMAS DE GESTAO
DE TESOURARIA
EXECUTIVO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRA<;AO TRIBUTÁRIA
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
ARRECADA<;AO E RECEITAS
CADASTRO MOBILIÁRIO
CADASTRO IMOBILIÁRIO

SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR
SETOR

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

MANUTEN<;AO
ADMINISTRA<;AO
ALVARÁ
LIQUIDA<;AO DE DESPESA
CONCILIA<;AO BANCÁRIA
EXPEDIENTE
PATRIMONIO
POSTURAS
CLASSIFICA<;AOD E RECEITAS
IPTU
ITBI
ISS

SM
SSM
SSM
SSM
CClFIN
CClFIN
CClFIN
CClFIN
CClFIN
CClFIN
CClFIN

CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN
CC4FIN

Gabinete da Prefeita, 16 de dezembro de 2019.
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ANEXO II
VALORES DOS SÍMBOLOS
Símbolo

Valor

SM

R$ 7.231,19

SSM

R$ 4.412,94

CClFIN

R$ 2.994,87

CC2FIN

R$ 2.293,89

CC3FIN

R$1.633,52

CC4FIN

R$1.398,17

Gabinete da Prefeita, 16 de dezembro de 2019.
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