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REDAÇÃO FINAL

PROC. Nº 0688/22 - PLL Nº 343/22

 

Altera o inc. IV do § 5º do art. 1º e o inc. III do art. 13 e revoga o item 2 do inc. IV do § 5º do art. 1º e a
al. e do inc. III do art. 13 da Resolução nº 1.367, de 2 de janeiro de 1998 – que reorganiza os serviços
administra�vos da Câmara Municipal de Porto Alegre –, e alterações posteriores, e altera o art. 20, o
caput do art. 50-I e o Anexo I da Lei nº 5.811, de 8 de dezembro de 1986 – que estabelece o Sistema de
Classificação de Cargos e Funções da Câmara Municipal de Porto Alegre –, e alterações posteriores,
modificando para Chefe da Seção de Despesas e Finanças a denominação da função gra�ficada de
Chefe da Seção de Contabilidade e Finanças e alterando os requisitos para seu provimento, bem como
modificando o nome da Seção à qual está relacionada.

 

Art. 1º  Fica alterado o inc. IV do § 5º do art. 1º da Resolução nº 1.367, de 2 de janeiro de 1998, e
alterações posteriores, conforme segue:

 

“Art. 1º  ......................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

§ 5º  ............................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

IV – SEÇÃO DE DESPESAS E FINANÇAS

 

.........................................................................................................................” (NR)

 

Art. 2º  Fica alterado o inc. III do art. 13 da Resolução nº 1.367, de 1998, e alterações posteriores,
conforme segue:

 



“Art. 13.  ....................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

 

III – Seção de Despesas e Finanças:

 

.........................................................................................................................” (NR)

 

Art. 3º  Fica alterada para Chefe da Seção de Despesas e Finanças a denominação da Função Gra�ficada
de Chefe da Seção de Contabilidade e Finanças do quadro de Funções Gra�ficadas, item Função Geral,
constante no art. 20 da Lei nº 5.811, de 8 de dezembro de 1986, e alterações posteriores.

 

Art. 4º  Fica alterado o caput do art. 50-I da Lei nº 5.811, de 1986, e alterações posteriores, conforme
segue:

 

“Art. 50-I.  Fica ins�tuída Gra�ficação Especial pelo exercício de a�vidades de preparo e execução de
pagamentos diversos, no valor correspondente ao da função gra�ficada de nível 4 (quatro), des�nada aos
servidores efe�vos lotados no Serviço de Recursos Humanos, na Seção de Ingressos e Registros
Históricos, no Setor de Ingressos e Acompanhamento, no Setor de Registros Históricos, no Setor de
Vantagens e Aposentadoria, no Setor de Convênios e Estágios, na Seção de Despesas e Finanças, na Seção
de Licitações, no Setor de Contratos ou no Setor de Processamento da Despesa.

 

.........................................................................................................................” (NR)

 

Art. 5º  Ficam alterados a denominação, as atribuições e os requisitos da Função Gra�ficada de Chefe da
Seção de Contabilidade e Finanças constantes no Anexo I da Lei nº 5.811, de 1986, e alterações
posteriores, conforme o Anexo desta Lei.

 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 7º  Ficam revogados:

 

I – o item 2 do inc. IV do § 5º do art. 1º e a al. e do inc. III do art. 13 da Resolução nº 1.367, de 2 de
janeiro de 1998; e

 

II – o requisito disposto na letra “c” para o provimento da Função Gra�ficada de Chefe da Seção de
Despesas e Finanças, constante do Anexo I da Lei nº 5.811, de 8 de dezembro de 1986.

 

 

 

ANEXO

 



 

“ANEXO I

 

.......................................................................................................................................................

FUNÇÃO GRATIFICADA: CHEFE DA SEÇÃO DE DESPESAS E FINANÇAS

 

.........................................................................................................................................................

 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: cumprir e fazer cumprir as determinações superiores e as
disposições referentes à Seção de Despesas e Finanças, desempenhando as atribuições que lhe são
conferidas; supervisionar os trabalhos da Seção, dirigindo e coordenando as a�vidades desenvolvidas,
bem como estabelecendo os devidos controles sobre a eficiência dos aspectos operacionais rela�vos à
execução das tarefas e a eficácia dos resultados do trabalho geral da Seção, tendo em vista, sempre, a
consecução dos obje�vos da Seção e dos Setores que a formam, representados pelo conjunto de suas
funções, especificadas na Resolução nº 1.367, de 1998, que reorganiza os serviços administra�vos da
Câmara Municipal de Porto Alegre, na qual consta a estrutura organizacional do Legisla�vo e as funções
dos órgãos que a integram.

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: cumprir e fazer cumprir as determinações superiores e as
disposições referentes à Seção de Despesas e Finanças; prestar assessoramento ao Presidente, à Mesa,
ao Diretor-Geral e ao Diretor de Patrimônio e Finanças, quando solicitado; administrar os trabalhos da
Seção, supervisionando, através de procedimentos de controle, a eficiência de aspectos operacionais
rela�vos à execução de tarefas e a eficácia dos resultados gerais do trabalho da Seção; supervisar os
trabalhos desenvolvidos pelos Setores de Contratos, de Escrituração, de Processamento da Despesa e de
Tesouraria, que integram a Seção de Despesas e Finanças; planejar e coordenar, através de contatos com
as chefias desses Setores, as tarefas desenvolvidas por essas unidades; determinar para os referidos
chefes o exercício permanente de controles operacionais, alterações de ro�na e outros procedimentos,
tendo como referencial a busca constante da eficiência e como parâmetro a consecução das funções da
Seção e dos Setores que a integram; solicitar, periodicamente, aos chefes dos Setores que formam a
Seção, relatórios formais e/ou informais sobre o trabalho desenvolvido pelos respec�vos Setores;
comunicar a ocorrência de anormalidades no serviço; comunicar a efe�vidade dos funcionários;
coordenar a elaboração anual do relatório das a�vidades desenvolvidas pela Seção e pelos Setores que a
formam; executar outras a�vidades correlatas.

 

.........................................................................................................................................................

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

 

.......................................................................................................................................................

 

b) Ser detentor do cargo de Assistente Legisla�vo ou Assessor Legisla�vo.

 

..............................................................................................................................................” (NR)



Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 12/12/2022, às 14:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 12/12/2022,
às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 12/12/2022, às
14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 12/12/2022, às
14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 12/12/2022, às
14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
12/12/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0478711 e o código CRC 69911CFE.
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