
  

 

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA nº 001  

AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2021. 

 
 

O Vereador que abaixo subscreve vem, em consonância do disposto no 

artigo 33, V da Lei Orgânica e artigo 119, §5º do Regimento Interno desta Casa, 

apresentar EMENDA MODIFICATIVA, alterando o caput do artigo 1º do Projeto de 

Lei Complementar nº 006/2021, que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º  Fica criado e incorporado ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Angelina, instituído 

pela Lei Municipal nº 020/2013, o cargo de contador, descrito no anexo VII da tabela 

de referência da Lei Complementar nº 020/2013, com o padrão de vencimento 14, com 

valor inicial de R$ 4.862,32 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e 

dois centavos), com as seguintes especificações: 

 
 

CARGO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: CONTADOR 

GRUPO OCUPACONAL ESPECIALISTAS ANS – ATIVIDADE DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

CARGO CARGA HORÁRIA PADRÃO VAGA 

CONTADOR 40 HORAS SEMANAIS 14 01 

 

(...) 

 

 

Sala das Sessões, 23 de abril de 2021. 

 

 

Ademir Francisco Martins  

Presidente Comissão Finanças e Orçamento 

 

 

Após a aprovação da emenda modificativa acima, o referido projeto de lei 

complementar passará a ter a seguinte redação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2021. 
 

 
 

“CRIA CARGO DE CONTADOR NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

ROSELI ANDERLE, Prefeita do Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Art. 1º  Fica criado e incorporado ao Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Angelina, 

instituído pela Lei Municipal nº 020/2013, o cargo de contador, descrito no anexo VII 

da tabela de referência da Lei Complementar nº 020/2013, com o padrão 14, com 

vencimento inicial de R$ 4.862,32 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e 

trinta e dois centavos), com as seguintes especificações: 
 

CARGO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA: CONTADOR 

GRUPO OCUPACONAL ESPECIALISTAS ANS – ATIVIDADE DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 

CARGO CARGA HORÁRIA PADRÃO VAGA 

CONTADOR 40 HORAS SEMANAIS 14 01 
Atribuições: 

1. Assinar, juntamente com o Prefeito, os balanços, balancetes e outras demonstrações 
contábeis do Município, seus fundos e fundações; 
2. Visar todos os documentos elaborados pela contabilidade;  
3. Elaborar, de acordo com as instruções vigentes, a proposta orçamentária do Município, 
bem como coordenar a elaboração da proposta orçamentária dos fundos municipais e 
fundações;  
4. Acompanhar a execução orçamentária do Município, seus fundos e fundações;  
5. Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária e do Plano Plurianual; 
6. Elaborar, quando solicitadas e necessárias, as propostas para abertura de créditos 
adicionais;  
7. Proceder ao levantamento, na época própria, do Balanço Geral do Município, 
compreendido seus fundos e fundações;  
8. Examinar, conferir e instituir processos de pagamento;  
9. Controlar os prazos de aplicação e prestação de contas de adiantamentos;  
10. Participar de sindicâncias e processos administrativos instaurados no âmbito municipal;  
11. Determinar a abertura, encerramento, reabertura e o desdobramento de contas do Plano 
de Contas do Município;  
12. Estabelecer normas e acompanhar o correto registro das entradas de receita no 
Município;  
13. Supervisionar o registro, acompanhar e controlar as variações patrimoniais;  
14. Supervisionar, acompanhar e controlar as prestações de contas devidas pelo Município;  
15. Supervisionar o controle de custos dos serviços públicos;  
16. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas, no tocante à execução, 
organização, e controle dos serviços de contabilidade do Município, compreendida a 
Administração direta e indireta;  



  

 

17. Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;  
18. Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho;  
19. Executar outras atividades correlatas. 

 

 

Art.2  As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de verba 

específica do orçamento do Município. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Angelina/SC, em 23 de abril de 2021. 

 

ROSELI ANDERLE 

Prefeita Municipal  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A modificação do caput do artigo 1º do referido projeto, faz-se necessário 

para adequação do vencimento inicial, que estava com valor muito elevado e em 

contrariedade aos demais vencimentos dos cargos dos servidores deste município. 

 


