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PROJETO DE LEI Nº 086, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Cargo 
em Comissão (CC) ou sob a forma de Função 
Gratificada (FG) de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO FAZENDÁRIA, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.111, de 13.02.09, alterada 
pela Lei Municipal nº 4.316, de  20.04.17. 

 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Cargo em 
Comissão (CC) ou sob a forma de Função Gratificada (FG) de Diretor do 
Departamento de Tributação e Arrecadação Fazendária, Padrão 12, nos 
termos da Lei Municipal nº 3.111, de 13 de fevereiro de 2009, alterada pela Lei 
Municipal nº 4.316, de  20.04.17 . 
 
Art. 2º São as seguintes as atribuições do cargo de Diretor do Departamento de 
Tributação e Arrecadação Fazendária: 
- Síntese dos deveres: Dirigir e acompanhar o desenvolvimento  das políticas 
tributária e financeira do Município, dirigir e fiscalizar os trabalhos de cobrança 
da divida ativa, de acordo com a legislação vigente. 
 
- Exemplos de atribuições: dirigir e coordenar  as políticas tributarias e 
financeiras de competência do Município; acompanhar e orientar  o 
lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos municipais; organizar  
e promover  a inscrição e a  consolidação da divida ativa  do  município; o 
controle e a cobrança administrativa da dívida ativa do Município, através dos 
meios legais; promover analises   das ocorrência dos fatos geradores e  sua 
inscrição, sempre que for preciso; promover em consonância com as demais 
secretarias e órgãos municipais a  fiscalização do cumprimento a legislação 
vigente no que diz respeito ao Código Tributário;  providenciar relatórios, 
quando solicitado; desempenhar outras atribuições afins. 
 
- Condições de trabalho: carga horária de 40 horas semanais. 
- Requisitos para preenchimento do cargo: 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
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 a) Idade:  Mínima de 18 anos; 
 b) Instrução: Ensino Médio 
           c) Outros: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à 
noite e aos sábados, domingos e feriados. 
 
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão nas dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, 
previstas no Orçamento Municipal. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, ao 1º dia do mês de setembro 
de 2017. 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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Ofício nº 390/2017/SMA                         Sobradinho, 01 de setembro  de 2017. 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SOBRADINHO – RS. 
 

Senhora Presidente: 
 
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos o Projeto de Lei nº086, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a criar o Cargo em Comissão (CC) ou sob a forma de Função 
Gratificada (FG) de Diretor do Departamento de Tributação e Arrecadação 
Fazendária, Padrão 12, nos termos da Lei Municipal nº 3.111, de 13 de 
fevereiro de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 4.316, de  20.04.17. 

Justifica-se o Projeto em razão da aposentadoria de 
servidor  ocupante do cargo de Inspetor Tributário, salientando que já existe um 
servidor, nomeado em 2016, em caráter efetivo,  para a função, mas a 
Administração acha interessante a permanência do servidor com experiência, 
de longos anos,  para dar assessoramento ao setor, uma vez que trata-se de 
um departamento de grande importância na arrecadação municipal. 

Contando com a aprovação, em regime de urgência, 
para que o Executivo não perca os recursos destinados, despedimo-nos. 

 
Atenciosamente, 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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