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LEI Nº 2365/2020 

 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
2133/2014, “DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, A 
ESTRUTURA ORGÂNICA E OS PROCEDIMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ” ALTERADA PELA LEI Nº 2352/2020, DE 
30 DE MARÇO DE 2020. 

 
 
 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA, e eu Prefeito Municipal, com a 
Graça de Deus, sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º. Altera o ANEXO II - COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, para retificar a descrição da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que passa a constar como Secretaria Municipal de Administração e Finanças: 
 
 
 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
1) Executar a política financeira do Município em conjunto com as demais secretarias; elaborar em 
conjunto com as demais secretarias as propostas de lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária 
anual e o plano plurianual do município e proceder aos controles orçamentários respectivos;  
2) Prestar assessoramento técnico aos demais órgãos e unidades da Administração Municipal na 
execução orçamentária; executar o processamento e realizar controle e acompanhamento da receita 
e a despesa do Município, respondendo seu titular como seu ordenador geral da despesa;  
3) Supervisionar os trabalhos das diretorias subordinadas, em especial, o recebimento e pagamento 
de créditos e débitos e demais obrigações financeiras; realizar a guarda e movimentação de valores 
pecuniários e títulos mobiliários, o controle e acompanhamento de recursos financeiros e demais 
títulos, valores e obrigações do e para o Município, o controle, registro e escrituração contábil e 
financeira da Administração Municipal;  
4) Promover auditorias nas contas e contabilizações do Município; realizar a fiscalização de 
prestações de contas do e para o Município, inclusive perante órgãos e tribunais de contas, o controle 
e emissão de empenhos e autorizações financeiras, a emissão e o aceite de cheques, títulos de 
créditos e demais títulos cambiais;  
5) Assegurar o assessoramento técnico nas elaborações orçamentárias e demais projetos e 
programas financeiros; elaborar os relatórios determinados pelo Tribunal de Contas e pelos demais 
órgãos de fiscalização e controle;  
6) Dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais 
inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas;  
7) Coordenar, executar e fiscalizar a cobrança dos créditos tributários e fiscais do Município;  
8) Coordenar e executar as atividades relativas a lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos 
mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o cadastro respectivo;  
9) Coordenar a organização da legislação tributária municipal, para orientação aos contribuintes sobre 
sua correta aplicação, mantendo-a atualizada;  
10) Coordenar e executar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentária do Município, nos 
termos da legislação em vigor;  
11) Coordenar e proceder ao recebimento das rendas municipais, efetuar pagamentos dos 
compromissos do Município e registrar e monitorar as operações relativas a financiamento e repasses 
e coordenar o serviço da dívida;  
12) Promover a orientação normativa, coordenar e executar as ações relativas à auditoria contábil e 
financeira de forma preventiva no âmbito do Município;  
13) Realizar outras atividades afins e compatíveis com sua formação escolar e profissional que forem 
determinadas pelo Prefeito Municipal. 

 
 
 
Art. 2º. Insere-se o ANEXO I – ESTRUTURA ADMINISTRATIVA: 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 16 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Rogério de Sousa Bertolin 
Secretário de Governo 

 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 
16 de junho de 2020._________________Rogério de Sousa Bertolin – Secretário de Governo. 


