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SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA PORTARIA Nº. 31.444, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 156/2017

OBJETO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de
apurar a veracidade dos fatos atribuídos ao Servidor Público Municipal, Senhor
AGABITO FELIPE VIVAN, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 2513.
FUNDAMENTO LEGAL: que se constituem, em tese, a infringência ao artigo 122,
incisos I, II, III, VII e IX e artigo 123, inciso XV, ambos da Lei Municipal n. 3.974/1993,
que institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

PRAZO: Sessenta (60) dias.
DATA: 02 de outubro de 2017.

PUBLIQUE-SE.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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DECRETO N.° 7.716, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
10.483,22,
DESTINADOS
À
R$
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO
SOCIAL E HABITAÇÃO.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela autorização
constante na Lei Municipal n. 7.351, de 02 de outubro de 2017,
Art. 1º. Abre Crédito Especial no valor de R$ 10.483,22 (dez mil
quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) na seguinte classificação
orçamentária:
10
10.01
10.01.08.242.0026.2.331-3.3.20.93.00.00.00.00

SEC. MUN. DA AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
SEC. MUN. DA AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Indenizações e Restituições
TOTAL

R$ 10.483,22
R$ 10.483,22

Art. 2º. Servirá de cobertura para o recurso do Crédito Especial que trata
o Art. 1°, os recursos oriundos de entes da federação.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 02 de outubro de 2017.
Cumpra-se.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 29/2017

Retifica o Edital 28/2017, o qual
prorroga o prazo para inscrições no
Processo Seletivo Simplificado nº.
27/2017.

O Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha/RS, no uso de suas
atribuições, resolve retificar o Edital 28/2017, que tem como objeto a prorrogação
do prazo para inscrições do Processo Seletivo Simplificado n.° 27/2017, da
seguinte forma:
1.

Altera o Cronograma de Atividades, o qual passa a vigorar

com as seguintes datas:
Cronograma de Atividades
Período de inscrições

Datas Previstas
18/09 à 06/10/2017

Publicação das inscrições homologadas

09/10/2017

Recurso à Comissão das Inscrições não homologadas

10/10/2017

Resultado do Recurso das Inscrições não homologadas

11/10/2017

Realização do Curso de Capacitação

16 a 25/10/2017

Aplicação da Prova Objetiva

25/10/2017

Resultado Preliminar das notas da Prova Objetiva

30/10/2017

Recurso das Questões quanto ao Resultado Preliminar

31/10/2017

de notas da Prova Objetiva
Publicação do resultado após recursos e classificação

02/11/2017

final.

Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 02 de outubro de 2017.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal
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LEI N.º 7.350, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE
2018.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 2.º
da Constituição Federal, o artigo 13, § 4.º da Lei Orgânica Municipal, as diretrizes
orçamentárias do Município de Lagoa Vermelha para 2018, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração para 2018;
II - as metas e riscos fiscais;
III - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos
orçamentos do Município para 2018;
IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal;
V - as disposições sobre as alterações na legislação tributária do Município;

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2018
Art. 2º. Em consonância com o artigo 165, § 2.º, da Constituição Federal, as
metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no Anexo
de Metas e Prioridades que integra esta Lei.
Parágrafo único. Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo
possui caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o
planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária.
CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 3º. Integra esta Lei o Anexo de Metas Fiscais, estabelecidas para o
próximo exercício, em conformidade com o que dispõe os § 1.º e 3.º do artigo 4.º da Lei
Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.
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Parágrafo único. A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei de
Orçamento Anual para 2018 deverão levar em conta as metas de resultado primário e
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.
Art. 4º. Os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, estão discriminados em anexo que
integra esta Lei.

CAPÍTULO IV
A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2018
Seção I
Da Organização do Orçamento do Município
Art. 5º. Os orçamentos fiscais e da seguridade social compreenderão a
programação dos Poderes do Município, seus fundos, entidades mantidas pelo Poder
Público ou que recebam recursos da Fazenda Municipal.
Art. 6º. Os orçamentos discriminarão a despesa por unidade orçamentária,
detalhada por categoria de programação (créditos orçamentários) com suas respectivas
dotações.
§ 1º. As atividades, projetos e operações especiais poderão ser desdobrados
em subtítulos (sub-projetos ou sub-atividades), para especificar sua localização física
integral, parcial ou, ainda, atender à classificação por fonte de recursos (recursos
vinculados), não podendo haver alteração das respectivas finalidades, produtos, unidades
de medida e valores, estabelecidos para o respectivo título (projeto, atividade ou operação
especial).
§ 2º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas
no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais,
e respectivos subtítulos com vinculação de suas metas físicas ao anexo de metas e
prioridades de que trata esta Lei.
Art. 7º. A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias e/ou em
categorias de programação específicas as dotações destinadas:
I – a fundos especiais;
II - às ações de saúde e de assistência social;
III - ao pagamento de benefícios da previdência, para cada categoria de
benefício;
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IV – aos créditos orçamentários que se relacionem à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental;
V - à concessão de subvenções econômicas e subsídios e incentivos fiscais;
VI - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades
orçamentárias responsáveis pelos débitos;
VII - às despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial e
VIII - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado
consideradas de pequeno valor.
Art. 8º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao
Legislativo será constituído de:
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a
receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente ao
orçamento fiscal e da seguridade social.
V - demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.
§ 1º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:
I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, informando,
saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício
e outros compromissos financeiros exigíveis;
II - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais
agregados da receita e da despesa;
§ 2º. Integrará a proposta orçamentária, além dos documentos referidos,
para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com
indicação da respectiva legislação.
Art. 9º. Para efeito do disposto neste capítulo o Poder Legislativo do
Município encaminhará ao Poder Executivo, até 29 de Setembro de 2017, sua respectiva
proposta orçamentária, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária,
observadas as disposições desta Lei.
Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas
Art. 10. A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de
dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, 0,1% (zero vírgula um)
por cento da Receita Corrente Líquida prevista para o Município e:
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I – será destinada a atender a passivos contingentes e eventos fiscais
imprevistos;
II – ficará sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação e
III – será controlada através de registros contábeis no sistema orçamentário.
§ 1º. Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o
caput, a reserva à conta de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas dos fundos,
cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.
§ 2º. A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de
créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no
Anexo, com exceção do mês de dezembro de 2018, quando a reserva poderá ser revertida
à conta de passivos contingentes, Riscos e Eventos Fiscais e utilizada livremente como
fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.
Art. 11. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n.º 101/2000:
I - integrará o processo administrativo de que trata o artigo 38 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis
urbanos a que se refere o § 3.º do artigo 182 da Constituição Federal, o impacto
orçamentário e financeiro exigido em decorrência da Lei Complementar n.º 101/2000,
artigo 16;
II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, aquelas cujo
valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do artigo 24 da Lei n.º
8.666, de 1993.
Art. 12. O Poder Executivo elaborará, até trinta dias após a publicação da lei
orçamentária para 2018, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos
do art. 8.º da Lei Complementar n.º 101 de 2000.
§ 1º. Para fins de elaboração do cronograma do Poder Executivo, o Poder
Legislativo, em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo
a sua necessidade de repasses financeiros, estabelecidas mensalmente, para o exercício
de 2018.
§ 2º. No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o
modificarem conterão:
I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13
da Lei Complementar n.o 101, incluindo seu desdobramento por origem de recursos;
II - demonstrativo da despesa por programas de governo.
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Art. 13. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da
receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal,
os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o
mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes
necessários, observadas as respectivas fontes de recursos, nas seguintes dotações
abaixo:
I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos
de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos,
desde que ainda não comprometidos;
II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III – Dotação para combustíveis destinada a frota de veículos dos setores de
transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das
diversas atividades.
§ 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação
para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação
financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial
do exercício anterior, observada a vinculação de recursos.
§ 2º. Não serão objeto de limitação de empenho as despesas destinadas ao
pagamento dos serviços da dívida, precatórios judiciais e de obrigações constitucionais e
legais.
§ 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder
Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível
para empenho e movimentação financeira.
§ 4º. Os Chefes do Poder executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar
o ajuste processado, que será discriminado por órgão.
§ 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se
fará obedecendo ao disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº. 101, de 2000.
Art. 14. Enquanto o Município não dispuser de um Sistema de Informação de
Custos na forma estabelecida pela Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.11,
aprovada pela Resolução nº 1.366, de 25 de novembro de 2011, do Conselho Federal de
Contabilidade, o controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal
de que trata o art. 50, § 3o, da LC nº 101/2000, deverá, no mínimo, evidenciar, em
relatórios gerenciais os gastos das obras e dos serviços públicos, tais como:
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I - dos programas e das ações previsto no Plano Plurianual;
II - do m² das construções e do m² das pavimentações;
III - do custo aluno/ano da educação infantil e do ensino fundamental, do
custo aluno/ano do transporte escolar e do custo aluno/ano com merenda escolar;
IV - do custo da destinação final da tonelada de lixo;
V - do custo do atendimento nas unidades de saúde, entre outros.
Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidas os
Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo
Art. 15. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em
2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do
percentual de até 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências do
Município, auferida em 2017, nos termos do art. 29-A da Constituição da República –
Emenda Constitucional nº. 58/2009.
§ 1º. Para efeitos do cálculo a que se refere o caput considerar-se-á a receita
efetivamente arrecadada até o último mês anterior ao do encerramento do prazo para a
entrega da proposta orçamentária no Legislativo, acrescida da tendência de arrecadação
até o final do exercício.
§ 2º. Ao término do exercício será levantada a receita efetivamente
arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes
alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elaboração do orçamento:
I – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores
aos previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utilizadas
para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo.
II – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores
aos previstos, o Legislativo indicará os créditos orçamentários a serem suplementados.
Art. 16. Para os efeitos do art. 168 da Constituição da República os recursos
correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Municipal, inclusive os oriundos
de créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, de acordo com o
cronograma de desembolso a ser elaborado pelo Poder Legislativo, observados os limites
anuais de até 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferências de que trata
o art. 29-A da Constituição da República, efetivamente arrecadada no exercício de 2017,
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ou, sendo esse valor superior ao orçamento do Legislativo, o limite de seus créditos
orçamentários.
§ 1º. Em caso da não elaboração do referido cronograma, os repasses se
dar-se-ão na forma de duodécimos mensais, iguais e sucessivos, respeitados, igualmente,
os limites de que trata o caput.
§ 2º. Considera-se receita tributária e de transferências para fins de cálculo
do orçamento do Poder Legislativo, desde que efetivamente arrecadadas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

os impostos;
as taxas;
a contribuição de melhoria;
a contribuição para o custeio de iluminação pública - CIP;
a dívida ativa de impostos, taxas e contribuições;
o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF;
a Cota-parte do Imposto Territorial Rural - ITR;
a Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA;
o valor bruto arrecadado da Transferência da Cota-parte do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
o valor bruto arrecadado da Transferência da LC n.º 87/96;
do valor bruto arrecadado do Fundo de Participação dos Municípios;
o valor bruto arrecadado da Cota-parte do IPI/Exportação.
acota parte do antigo ITCD.

Art. 17. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais
será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.
Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro o saldo de recursos do
Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzido:
I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerandose somente as contas do Poder Legislativo;
II – os valores necessários para:
a) obras e investimentos do Poder Legislativo que ultrapassem um exercício
financeiro;
b) outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo.
Art. 18. A Execução orçamentária do Legislativo será independente, mas
integrada ao Executivo para fins de contabilização.
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Parágrafo único. Em não sendo possível a integração dos sistemas
contábeis a Câmara Municipal enviará até o dia 05 de cada mês, a demonstração da
execução orçamentária e contábil do mês anterior para fins de integração à contabilidade
geral do Município.

Seção IV
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos
Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos
Art. 19. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a
escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e
a avaliação dos resultados dos programas de governo.
Art. 20. Os serviços de contabilidade do Município organizarão sistema de
custos que permita:
a) mensurar o custo dos produtos das ações governamentais;
b) mensurar os custos diretos e indiretos dos programas de governo;
c) identificar o custo por atividade governamental e órgãos;
d) a tomada de decisões gerenciais.
Seção V
Da Disposição Sobre Novos Projetos
Art. 21. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei,
a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e
respectivos subtítulos em andamento com recursos necessários ao término do projeto ou a
obtenção de uma unidade completa;
II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público
e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.
§ 1º. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo
possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos
orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.
§ 2º. O Sistema de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento
do parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar n.º 101/2000.
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§ 3º. É condição para o início de projetos, devendo constar do procedimento
de que trata o art. 38 da Lei 8.666/96, ou do procedimento de compra, em casos de
contratações com valores estimados inferiores aos previstos no art. 24, I e II da referida
Lei, a referência de atendimento ao artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Seção VI
Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta
Art. 22. O Município transferirá a contribuição patronal para o Regime
Próprio de Previdência Social, para o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, ou
destinar dotações orçamentárias, conforme definido na legislação vigente.
I – os valores referentes à contribuição equivalente a 41,90% sobre a
remuneração paga ou creditada aos servidores;
II – os valores referentes ao parcelamento realizado em 01/03/2002,
conforme termo de acordo firmado em 01/12/2001.
Art. 23. O Município poderá efetuar transferências financeiras
intragovernamentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da
República, Art. 167, VIII, a entidades da administração indireta até os limites necessários à
manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente
disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Seção VII
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado
Subseção I
Das Subvenções Sociais
Art. 24. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos
termos do art. 16 da Lei Federal no 4.320/1964 e Lei 13.019, atenderá às entidades
privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de
cultura, assistência social, saúde e educação.
Subseção II
Das Contribuições Correntes e de Capital
Art. 25. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente
será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes
condições:

12

Diário Oficial Eletrônico | Lagoa Vermelha – RS | Quarta-Feira, 04 de Outubro de 2017 | Nº 312

I - estejam autorizadas em lei que identifique expressamente a entidade
beneficiária;
II - estejam nominalmente identificadas na Lei Orçamentária de 2018 ou
III - sejam selecionadas para execução, em parceria com a Administração
Pública Municipal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de
diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual.
Parágrafo único. No caso dos incisos I e II do caput, a transferência
dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização do
ordenador de despesa, com a justificativa para a escolha da entidade.
Art. 26. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos,
a título de contribuições de capital, fica condicionada à autorização em lei especial anterior
de que trata o art. 12, § 6o, da Lei Federal no 4.320/1964.
Subseção III
Dos Auxílios
Art. 27. A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, §
da Lei
4.320/1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins
lucrativos e desde que sejam:
6o,

no

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação
básica;
II – para o desenvolvimento de programas voltados a manutenção e
preservação do Meio Ambiente;
III - voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público,
prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades
beneficentes de assistência social na área de saúde;
IV - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, com termo de parceria firmado com o Poder Público Municipal, de acordo com a
Lei Federal nº 9.790/1999, e que participem da execução de programas constantes no
plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os
objetivos sociais da entidade;
V - qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que
contribuam para a formação e capacitação de atletas;
VI - voltadas ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades
especiais;
VII - constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas
exclusivamente por pessoas físicas reconhecidas pelo poder público como catadores de
materiais recicláveis e
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VIII - voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco
social ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração
de trabalho e renda.
Parágrafo único. No caso do inciso IV, as transferências serão efetuadas
por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica
pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação.
Subseção IV
Das Disposições Gerais
Art. 28. Sem prejuízo das disposições contidas nesta Lei, a transferência de
recursos prevista na Lei Federal no 4.320/1964, a entidade privada sem fins lucrativos,
dependerá ainda de:
I – execução da despesa na modalidade de aplicação “50 – Transferências a
Instituições Privadas sem fins lucrativos” e nos elementos de despesa “41 - Contribuições”,
“42 - Auxílio” ou “43 - Subvenções Sociais”;
II - apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente
recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação, no convênio ou instrumento
congênere;
III - inexistência de prestação de contas rejeitada pelo Município;
IV - comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria,
além da comprovação da atividade regular nos últimos 2 (dois) anos, inclusive com
inscrição no CNPJ, por meio da declaração de funcionamento regular da entidade
beneficiária, emitida pelo conselho municipal respectivo;
V - manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica do Município sobre
a adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria; e
VI – prova, pela entidade beneficiada, da manutenção de escrituração
contábil regular.
Art. 29. As determinações contidas nesta seção não se aplicam aos recursos
alocados para programas habitacionais, conforme previsão em legislação específica, em
ações voltadas a viabilizar o acesso à moradia, bem como na elevação de padrões de
habitabilidade e de qualidade de vida de famílias de baixa renda que vivem em localidades
urbanas e rurais.
Art. 30. A destinação de recursos não será permitida nos casos em que
agente político do Poder Executivo ou Legislativo, ou respectivo cônjuge ou companheiro,
bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, seja
integrante de seu quadro dirigente, salvo se a nomeação decorrer de imposição legal.
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Parágrafo único. A vedação de que trata o caput também se aplica à
entidade privada que mantenha, em seus quadros, dirigente que incida em quaisquer das
hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 64, de 18
de maio de 1990.
Art. 31. É necessária a contrapartida para as transferências previstas que
poderão ser atendidas por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços
economicamente mensuráveis.
Art. 32. A destinação de recursos para equalização de encargos financeiros
ou de preços, o pagamento de bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira, a
qualquer título, a entidades privadas com fins lucrativos ou a pessoas físicas, poderá
ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da LC no 101/2000, e
observadas, no que couber, as disposições desta Seção.
§ 1º. Em atendimento ao disposto no art. 19 da Lei Federal nº 4.320/1964, a
destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput
somente poderá ocorrer por meio de subvenções, sendo vedada a transferência a título de
contribuições ou auxílios para despesas de capital.
§ 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o
caput deste artigo, serão executadas na modalidade de aplicação “60 – Transferências a
Instituições Privadas com fins lucrativos” e no elemento de despesa “45 – Subvenções
Econômicas”.
§ 3º. No caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida no caput será
efetivada através dos programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde,
educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura e política
habitacional, nos termos da legislação específica.
Art. 33. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos
municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização do Poder Público com a
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os
recursos.
Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, contratos ou
instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na
internet relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções,
contribuições e auxílios, contendo, pelo menos:
I – nome e CNPJ da entidade;
II – nome, função e CPF dos dirigentes;
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III – área de atuação;
IV – endereço da sede;
V – data, objeto, valor e número do convênio, contrato ou instrumento
congênere;
VI – valores transferidos e respectivas datas.
Art. 34. Não serão consideradas subvenções, auxílios ou contribuições, o
rateio das despesas decorrentes da participação do Município em Consórcios Públicos
instituído nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005.
Art. 35. As transferências de recursos de que trata esta seção serão feitas
preferencialmente por intermédio de instituições financeiras oficiais, devendo a nota de
empenho ser emitida até a data da assinatura do respectivo acordo, convênio, ajuste ou
instrumento congênere, observado o princípio da competência da despesa, previsto no art.
50, II da LC nº 101/2000.
Art. 36. Toda movimentação de recursos relativos às subvenções,
contribuições e auxílios, de que trata este seção, por parte das entidades beneficiárias,
somente será realizada observando-se os seguintes preceitos:
I - movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento
de transferência;
II - desembolsos mediante documento bancário, por meio do qual se faça
crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços.
Parágrafo único. Ato do prefeito poderá autorizar, mediante justificativa dos
convenentes ou executores, o pagamento em espécie a fornecedores e prestadores de
serviços, desde que identificados no recibo ou documento fiscal pertinente.
Subseção V
Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas
Art. 37. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades
de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social, saúde,
agricultura, desporto, turismo e educação, desde que aprovada pelo respectivo conselho
municipal.
Art. 38. A transferência de Recursos públicos para cobrir déficits de pessoas
jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma
das seguintes condições:
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I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou
entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com
repercussão social grave no Município, ou, ainda, representar prejuízo para o município.
II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais,
comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõem a Leis Municipais n.º 3.741 de 02
/10/91, 4.726 de 13/07/99.
III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas
físicas e jurídicas, estes ficam condicionados, além do pagamento dos encargos
financeiros de juros não inferiores a 12% ao ano, ou ao custo de captação, nos termos do
que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar n.º 101/2000:
a) destinação dos recursos através de fundo rotativo;
b) formalização de contrato;
c) aprovação de projeto pelo Poder Público;
d) acompanhamento da execução;
e) prestação de contas.
Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo
único do artigo 27 da LC n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata
o inciso III deste artigo, hipótese em que a lei orçamentária estabelecerá crédito
orçamentário próprio.
Seção VIII
Dos Créditos Adicionais
Art. 39. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados
na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.
§1º. A lei orçamentária conterá as previsões e limites em que ficarão o poder
Executivo e o Legislativo, autorizados a abrirem, por atos próprios, créditos adicionais
suplementares.
§2º. O Poder Legislativo, por ato próprio, fica adstrito à movimentação de
seus recursos orçamentários.
Art. 40. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais as
exposições de motivos que os justifiquem e que indiquem as consequências dos
cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos ou
das operações especiais.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO
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Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado

Art. 41. A compensação de que trata o artigo 17, § 2.º, da Lei Complementar
no 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do
aproveitamento da respectiva margem de expansão.
Seção II
Das Despesas com Pessoal

Art. 42. O Poder Executivo e Legislativo publicarão no mural respectivo, a
tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil,
demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não-estáveis
e de cargos vagos.

Art. 43. Os Poderes Executivo e Legislativo do Município terão como limites
na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais:
I – No Poder Legislativo, 70% das receitas de impostos e transferências
arrecadadas em 2017 que cabem ao Poder, conforme Art. 29-A da Constituição Federal,
excluídos os valores referentes aos inativos e pensionistas e eventuais repasses de cunho
extra orçamentários e, também, 5,7% da Receita Corrente Líquida de 2017;
II – No Poder Executivo, 51,3% da Receita Corrente Líquida projetada para
2017;
Art. 44. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1.º, inciso II,
da Constituição Federal, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos
planos de cargos e regime jurídico:
I – No Poder Executivo:
a) aumento de remuneração em percentual de até 10%;
b) criação dos cargos de provimento efetivo;
c) criação das funções de confiança;
d) reforma do plano de carreira do magistério público municipal;
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e) reforma do estatuto e da estrutura da carreira dos servidores;
f) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego público,
designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas;
g) concessão de abono remuneratório aos servidores em efetivo exercício do
magistério;
h) contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que
atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal
3.974/93 e lei autorizadora que venha atender a situações cuja investidura por concurso
não se revele a mais adequada face às características da necessidade da contratação.
II – No Poder Legislativo:
a) as concessões de vantagens de progressão funcional previstas em lei;
b) aumento de remuneração em percentual de até 10%;
c) criação dos cargos de provimento efetivo;
d) criação das funções de confiança;
e) alterações de estrutura das carreiras;
f) investiduras por admissão por aprovação para cargo ou emprego público,
designação de função de confiança ou cargo em comissão com disponibilidade de vagas;
g) contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que
atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal n.º
3.974/93 e que venham atender a situações cuja investidura por concurso não se revelem
a mais adequada face às características da necessidade da contratação.
§ 1º. As autorizações dos incisos I e II deverão ser precedidas da análise da
repercussão sobre o percentual da despesa com pessoal, nos termos do artigo 17 e 19 da
Lei Complementar n.º 101/2000.
§ 2º. Os créditos orçamentários e respectivas dotações para as despesas
com pessoal do Município, tendo em vista a perda acumulada nos vencimentos dos
servidores públicos, em atendimento ao previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, deverão
prever, além da perda do valor aquisitivo do último exercício, a revisão geral acumulada em
mais até 1% (um por cento).
Art. 45. No exercício de 2018 a realização de serviço extraordinário, quando
a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinqüenta e um inteiros e três décimos por
cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder
Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6o, inciso II, da Constituição,
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses
públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade,
dentre estes:
I – situações de emergência ou calamidade pública;
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II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou
bens;
III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra
alternativa possível;

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
MUNICÍPIO
Art. 46. Na política de administração tributária do Município ficam definidas
as seguintes diretrizes para 2018, devendo, até o final do exercício, legislação específica
dispor sobre:
I – a revisão na alíquota da contribuição social cobrada dos servidores para o
custeio do Regime Próprio de Previdência Social;
II – revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU: ser progressivo em razão do
valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.
b) a alteração na alíquota e na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza.
c) contribuição para o custeio da iluminação pública, coleta de resíduos
sólidos e coleta de resíduos sépticos.
Art. 47. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão
ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou
o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados,
serão contingenciadas a previsão da receita e dotações orçamentárias de forma a
restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48. Para fins de cumprimento do artigo 62 da Lei Complementar n.º
101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o
Estado, com vistas:
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I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do
Município;
III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de
propriedade do Estado ou União;
IV – a cedência de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades
no município;
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 02 de outubro de 2017.

Cumpra-se.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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LEI N.º 7.351, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
R$
10.483,22,
DESTINADOS
À
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO
SOCIAL E HABITAÇÃO.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo
a presente Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito
Especial no valor de R$ 10.483,22 (dez mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e
dois centavos) na seguinte classificação orçamentária:
10
10.01
10.01.08.242.0026.2.331-3.3.20.93.00.00.00.00

SEC. MUN. DA AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
SEC. MUN. DA AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Indenizações e Restituições
TOTAL

R$ 10.483,22
R$ 10.483,22

Art. 2º. Servirá de cobertura para o recurso do Crédito Especial que trata
o Art. 1°, os recursos oriundos de entes da federação.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 02 de outubro de 2017.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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EXTRATO DA PORTARIA Nº. 31.457, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 157/2017

OBJETO: Instauração de Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar
a veracidade dos fatos atribuídos ao Servidor Público Municipal, Senhor ALCEMIR
VIEIRA TOLEDO, MOTORISTA, MATRÍCULA N. 15.
FUNDAMENTO LEGAL: que se constituem, em tese, a infringência ao artigo 122, incisos
I, VII e IX e artigo 123, inciso XV, ambos da Lei Municipal n. 3.974/1993, que institui o
Regime Jurídico dos Servidores Municipais.
PRAZO: Sessenta (60) dias.
DATA: 03 de outubro de 2017.

PUBLIQUE-SE.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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PORTARIA N.º 31.473, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.

Cancela a convocação da Professora
LAURA FERREIRA DA SILVA.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu
artigo 27, inciso II,
CONSIDERANDO a nomeação da referida professora, conforme
Portaria n. 30.979, de 15 de agosto de 2017;
CONSIDERANDO que a Posse e Exercício da professora ocorreu no
dia 03 de outubro de 2017;
RESOLVE:
Cancelar a convocação da Professora LAURA FERREIRA DA SILVA,
Matrícula n. 2813, a partir de 03 de outubro de 2017.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 03 de outubro de 2017.

Cumpra-se.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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PORTARIA N.º 31.474, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.

Cancela a convocação da Professora
JUSSARA
APARECIDA
NOGUEIRA
BACCHI.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha,
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu
artigo 27, inciso II,
CONSIDERANDO a nomeação da referida professora, conforme
Portaria n. 30.976, de 15 de agosto de 2017;
CONSIDERANDO que a Posse e Exercício da professora ocorreu no
dia 03 de outubro de 2017;
RESOLVE:
Cancelar a convocação da Professora JUSSARA APARECIDA
NOGUEIRA BACCHI, Matrícula n. 2820, a partir de 03 de outubro de 2017.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 03 de outubro de 2017.

Cumpra-se.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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PORTARIA N.º 31.475, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.

Autoriza o servidor GILMAR ANGELO
ZAMARCHI a dirigir veículos da
Municipalidade.

RICARDO WALTRICK NUNES, Secretário Municipal da
Administração, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto n. 4.870, de
27 de maio de 2008, e,
CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei Municipal nº.
6.160, de 19 de março de 2009, a qual autoriza os titulares de determinados
cargos a dirigir veículos de pequeno porte (máximo 05 passageiros), de serviço
ou de representação, em caráter excepcional, quando necessário para o
cumprimento das atribuições que lhe são próprias, se não houver motorista
disponível e desde que devidamente habilitados, dentro do território do
Município de Lagoa Vermelha, exceto quando para chegar à localidade dentro
do território for inevitável passar por território de municípios limítrofes;
CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando n° 599/17,
proveniente da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto;
RESOLVE:
Autorizar o Servidor GILMAR ANGELO ZAMARCHI, Cargo em
Comissão, junto à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, a
dirigir veículos da Municipalidade, quando imprescindível para o desempenho
de suas funções, a partir da presente data.
Cumpra-se. Registre-se. Publique-se.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretaria Municipal da Administração
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, GILMAR ANGELO ZAMARCHI, Cargo em Comissão,
Matrícula n. 2759, em atendimento ao disposto no artigo 1º, § 3º da Lei
Municipal n.º 6.160, de 19 de março de 2009, mediante este termo de
aceitação, informo possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH –
compatível com o veículo a ser conduzido, e responsabilizo-me em verificar,
antes da partida, se o veículo está em condições de trafegabilidade em via
pública, nos termos da lei, bem como estou ciente de minha responsabilidade
por qualquer ato doloso ou culposo que possa vir a cometer na direção do
veículo.

Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.

__________________________________________
GILMAR ANGELO ZAMARCHI
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PORTARIA Nº 31.476, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.

REMOVE A PROFESSORA CARLA CRESTANI INCERTI
ZANCO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LÉA
BEATRIZ DE QUADROS DOLZAN PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AQUARELA.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, no
uso de suas atribuições, em consonância com o que dispõe a Lei Orgânica do
Município, em seu artigo 27, inciso II e,
CONSIDERANDO o teor do artigo 39, da Lei Municipal nº 3.974, de 30
de junho de 1993 (Estatuto do Servidor Público do Município), o qual, em seu §1º,
inciso II, faculta a remoção de servidor por ato de ofício, no interesse da
administração;
CONSIDERANDO o memorando nº. 600/2017, proveniente da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o qual solicita a remoção da
referida professora;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de otimizar a prestação dos
serviços públicos, utilizando os recursos humanos disponíveis;
REMOVE a Professora CARLA CRESTANI INCERTI ZANCO,
Matrícula 393, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Léa Beatriz de Quadros
Dolzan para a Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela, a partir de 04 de
setembro de 2017.

Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.
Cumpra-se.
GUSTAVO JOSÉ BONOTTO,
Prefeito Municipal.

Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES,
Secretário Municipal da Administração.
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PORTARIA N.º 31.477, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.

DESIGNA A SERVIDORA ANA PAULA
LENZI PACHECO, COMO FISCAL DO
CONVÊNIO
Nº.
837414/2016,
PROCESSO Nº. 181/2017, PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 09/2017.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha,
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu artigo 27,
inciso II, e,
CONSIDERANDO o teor do Memorando nº. 551/2017, proveniente da
Secretaria Municipal do Planejamento, o qual solicita emissão de Portaria
designando a servidora Ana Paula Lenzi Pacheco, como fiscal do Convênio nº.
837414/2016, Processo nº. 181/2017, Pregão Eletrônico n°. 09/2017, nos termos da
Portaria Interministerial nº. 507/2011;
RESOLVE:
Designar a servidora ANA PAULA LENZI PACHECO como Fiscal do
Convênio nº. 837414/2016, para dar recebimento e acompanhamento da execução
relativa ao Processo nº. 181/2017, Pregão Eletrônico n°. 09/2017.
Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.
Cumpra-se.
GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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PORTARIA Nº 31.490, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.

REMOVE A PROFESSORA MARIA DE LOURDES BRAZ
DO ROSARIO, OCUPANTE DO CARGO DE
PROFESSOR, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MARCÍLIO JOSÉ MACHADO PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ANTÔNIO SALES.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, no
uso de suas atribuições, em consonância com o que dispõe a Lei Orgânica do
Município, em seu artigo 27, inciso II e,
CONSIDERANDO o teor do artigo 39, da Lei Municipal nº 3.974, de 30
de junho de 1993 (Estatuto do Servidor Público do Município), o qual, em seu §1º,
inciso II, faculta a remoção de servidor por ato de ofício, no interesse da
administração;
CONSIDERANDO o memorando nº. 591/2017, proveniente da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o qual solicita a remoção da
referida professora;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de otimizar a prestação dos
serviços públicos, utilizando os recursos humanos disponíveis;
REMOVE a Professora MARIA DE LOURDES BRAZ DO ROSÁRIO,
Matrícula 2869, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio José Machado
para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Sales, a partir de 27 de
setembro de 2017.

Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.
Cumpra-se.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO,
Prefeito Municipal.

Registre-se. Publique-se.

RICARDO WALTRICK NUNES,
Secretário Municipal da Administração.
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PORTARIA N.º 31.491, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.
Concede Adicional de Difícil Acesso à
Professora MARIA LOURDES BRAZ DO
ROSARIO.

GUSTAVO JOSÉ BONOTTO, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo
27, inciso II,
CONSIDERANDO o memorando nº. 591/2017, proveniente da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o qual solicita o pagamento do
percentual de Difícil Acesso;
CONSIDERANDO a remoção da referida professora, conforme Portaria
nº. 31.490, de 04 de outubro de 2017, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Antônio Sales;
RESOLVE:
Conceder Adicional de Difícil Acesso com percentual de 20% (vinte por
cento) à Professora MARIA DE LOURDES BRAZ DO ROSARIO, em conformidade
com os Decretos n. 4.438/06 e 5.566/10, a partir do dia 27 de setembro de 2017.

Secretaria do Município de Lagoa Vermelha, 04 de outubro de 2017.
Cumpra-se.
GUSTAVO JOSÉ BONOTTO
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.
RICARDO WALTRICK NUNES
Secretário Municipal da Administração
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