
LEI MUNICIPAL Nº 6.701, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007.

Cria  Cargo  em  Comissão  e  Função 
Gratificada  na  Organização 
Administrativa Básica do Município.

VILSON  PAESE,  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE 
VEREADORES.  NO  EXERCÍCIO  DO  CARGO  DE  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  criado  no  Quadro  de  Pessoal  do  Município,  o  cargo  de 
provimento em Comissão e Função Gratificada, a saber:

PREVICARAZINHO

Denominação Padrão Nº de vagas
Presidente
Diretor Administrativo/Financeiro

subsídio
CC-6/FG-6

01
01

§ 1º  O cargo de Presidente  será exercido por  servidor  segurado,  ativo com 
estabilidade ou inativo,  possuir  formação em curso médio  ou superior  de ensino, será 
nomeado  pelo  Prefeito,  com  remuneração  igual  à  de  Secretário  Municipal,  para  um 
mandato de dois (02) anos, permitida somente uma recondução.

§ 2°  O cargo  de  Diretor  Administrativo/Financeiro  será  comissionado,  eleito 
mediante sufrágio dentre os segurados que possuir formação em curso médio ou superior 
de ensino, ativos com estabilidade e inativos, por meio de votação direta e secreta a ser 
realizada até sessenta dias antes do final de cada mandato.

§  3º  O  mandato  do  Diretor  Administrativo/Financeiro,  citado  no  parágrafo 
terceiro, será de dois (02) anos, permitida somente uma recondução. 

Art. 2º Compete ao Presidente: 
I - a direção e administração geral;
II -  representar ativa e passivamente o PREVICARAZINHO em suas relações 

com o Município, com órgãos e entidades públicas e privadas e pessoas física ou jurídica 
interessada; 

III - convocar os membros do Conselho Deliberativo;
IV  - cumprir  e  fazer  cumprir  as  deliberações  do  Conselho  Deliberativo  e  a 

legislação do PREVICARAZINHO; 
V - expedir resoluções e ordens de serviços necessárias ao bom funcionamento 

do PREVICARAZINHO;
VI - contratar, na forma da lei e após aprovação do Conselho Deliberativo, a 

prestação de serviços à gestão dos ativos do PREVICARAZINHO;



VII - avocar o exame e a solução de quaisquer assuntos pertinentes ao Órgão 
Gestor e ao PREVICARAZINHO;

VIII - delegar competência ao Diretor Administrativo/Financeiro;
IX - submeter às contas, os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais 

do  PREVICARAZINHO para  deliberação do  Conselho  Deliberativo,  acompanhados  dos 
pareceres do Conselho Fiscal e do órgão de controle interno, inclusive, se for o caso, de 
auditoria independente;

X - acionar judicialmente, após autorização do Conselho Deliberativo, os Órgãos 
do  Poder  Público  Municipal  para  compeli-los  a  efetuar  os  depósitos  das  contribuições 
previdenciárias devidas;

XI - autorizar pagamentos limitados para prestadores de serviços conforme Lei 
8.666/93, reajustado pelo IGP-M-FGV a partir da vigência desta lei;

XII  - abrir  conta bancária em instituições financeiras oficiais  e representar o 
PREVICARAZINHO  perante  essas  instituições,  na  forma  estabelecida  pelo  Conselho 
Deliberativo.

Art.  3º. Ao  Diretor  Administrativo/Financeiro  compete  o  desempenho  das 
atividades pertinentes às funções específicas e auxiliar  o Presidente nas atividades do 
PREVICARAZINHO. 

Art.  4º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei,  correrão  à  conta  de  dotação 
Orçamentária  Pessoal  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  Titulares  de  Cargo 
Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2007.

                              VILSON PAESE
                                                                                                         Prefeito 

                                                                                            em exercício
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração
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