
LEI Nº 1.775, DE 1º DE ABRIL DE 2010.  
 
 
 

INSTITUI ADICIONAL DE FUNÇÃO AO 
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE 
GESTÃO FINANCEIRO-CONTÁBIL DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE PINHAL 
GRANDE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 JOANILSO ANTONIO DALMOLIN, Presidente da Câmara Municipal de 
Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, nos termos 
do § 8º do artigo 63 da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Institui adicional de função pelo exercício das atividades contábeis e 
financeiras dos serviços legislativos, com o coeficiente para cálculo da remuneração do 
adicional de 3,5 de valores de referência do Município mensais. 

 
Parágrafo único. O adicional de função será outorgado por ato do Presidente 

da Câmara ao servidor efetivo designado para realizar as tarefas contábeis e financeiras, 
acometendo a responsabilidade técnica das informações prestadas, inclusive aos órgãos de 
controle e fiscalização administrativa. 
 
 Art. 2º. O adicional de função cessará assim que cessar o exercício das 
funções técnicas, não incorporando aos vencimentos do servidor designado. 
 
 Art. 3º. O ato de designação definirá as atribuições e grau de responsabilidade 
acometidos, destacando a instrução dos relatórios de gestão fiscal, a elaboração das contas 
orçamentárias, confecção da folha de pagamento e demais documentos contábeis, 
observando as normas de gestão financeira aplicáveis, bem como demais instruções 
normativas que evidenciam a regularidade de gestão fiscal. 
 

Parágrafo único. A designação dar-se-á a servidor efetivo da Câmara 
Municipal, que apresente condições técnicas para o desenvolvimento das atividades 
contábeis, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC de Contador, 
atualizada e vigente. 
 
 Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pela dotação 
orçamentária própria. 
 
 
 



 Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 
partir de 1º de abril de 2010. 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
1º de abril de 2010. 

 
 
 
 

JOANILSO ANTONIO DALMOLIN 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

ADEMAR VOSS 
Secretário 


