
Prefituru municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.827, de 28 de junho de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar, 
em caráter emergencial, por tempo 
determinado, recursos humanos e ceder 
os mesmos á Entidades e dá outras 
providências". 

NAMIR LUIIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter emergencial, pelo prazo de 09 (nove) meses, prorrogáveis por igual 
período, recursos humanos, para exercerem atividades nas Secretarias do 
Município e Entidades, nas funções abaixo relacionadas: 

CONSELHO TUTELAR 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Motorista 	 40 	 04 	01 
Servente 	 40 	 01 	01 

FUNDACAT 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	07 
Servente 	 40 	 01 	01 

CRECHE VÓ LAIJRA 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Merendeira 	 40 	 01 	03 
Servente 	 40 	 01 	03 
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Prefeituru municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

CASA DA CRIANÇA "CECI LEITE COSTA" 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Merendeira 40 01 03 
Servente 40 01 03 

FEBEM 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Servente 40 01 03 
Operário Especializado 	40 02 02 

DELEGACIA DE POLÍCIA 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Auxiliar Administrativo 	40 03 02 

LAR SÃO JOSÉ 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Servente 40 01 02 

CRECHE AVIPAL 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Servente 40 01 04 

APAE 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Motorista 40 04 01 
Operário Especializado 40 02 01 
Servente 40 01 01 
Merendeira 40 01 01 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Função Carga-horária Semanal Padrão N° de Vagas 
Operário Especializado 40 02 03 
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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	01 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	02 

ESCOLA CENECISTA "SÃO JOSÉ" 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Vigia 	 40 	 01 	01 
Oper4rio Especializado 	40 	 02 	01 

§ 1° - Configura-se o caráter emergencial, a impossibilidade de 
cedência de recursos humanos, em razão da existência de servidores em 
estágio probatório e o cumprimento das Leis através das quais o Poder 
Executivo se obrigou à cedência e permanência de servidores junto às 
Entidades acima destacadas. 

§ 2°- A fixação do prazo de 09 (nove) meses, deve-se ao fato do 
período de estágio probatório ser de 03 (três) anos, recém iniciado, 
coicindindo o prazo de cedência com o término do atual mandato do Poder 
Executivo. 

Art. 2° - O salário a ser pago ao pessoal de que trata o Artigo l 
da presente Lei, será de acordo com os padrões do quadro geral, conforme 
determinação da Lei n° 1.821, de 21 de maio de 1999. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO rsLUNICIP2L DE T4QUARI, 
28 de junho de 1999. 

Namir Luiz Jantsdi 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 

Sec. Mun.vla Administ&cãt e Recursos Humanos 
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Estado do Rio Grande do Sul 
I. 

Projeto de lei nQ 2.4 
&PR OVADO 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar, 
em caráter emergencial, por tempo 
determinado, recursos humanos e ceder 
ds mesmos à Entidades e dá outras 
providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter emergencial, pelo prazo de 09 (nove) meses, prorrogáveis por igual 
período, recursos humanos, para exercerem atividades nas Secretarias do 
Município e Entidades,, nas funções abaixo relacionadas: 

CONSELHO TUTELAR 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Motorista 	. 	40 	 04 	01 
Servente 	 40 	 01 	01 

FUNDACAT 
\ (\J 	Função 	. 	Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 

Operário Especializado 	40 	 02 	07 
Servente 	 40 	 01 	01 

CRECHE VÓ LAURA 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Merendeira 	 40 	 01 	03 
Servente 	 40 	 01 	03 

CASA DA CRIANÇA "CECI LEITE COSTA" 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Merendeira 	 40 	 01 	03 
Servente 	 40 	 01 	03 
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Estado do Rio Grande do Sul 

FEBEM 
Função 
	

Carga-horária S emarial 
	

Padrão 
	

N° de Vagas 
Servente 
	

40 
	

01 
	

03 
Operário Especializado 
	

40 
	

02 
	

02 

DELEGACIA DE POLÍCIA 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 
Auxiliar Administrativo 	40 	 03 

LAR SÃO JOSÉ 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 
Servente 	 40 	 01 

N° de Vagas 
02 

N° de Vagas 
02 

CRECHE AVIPAL 
Função 	 Carga-horária Semanal 

	
Padrão 
	

N° de Vagas 
Servente 	 40 

	
01 
	

04 

APAE 
Função 
Motorista 
Operário Especializado 
Servente 
Merendeira 

Carga-horária Semanal 
40 
40 
40 
40  

Padrão 
04 
02 
01 
01 

N° de Vagas 
01 
01 
01 
01 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	03 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	01 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Operário Especializado 	40 	 02 	02 
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ESCOLA CENECISTA "SÃO JOSÉ" 
Função 	 Carga-horária Semanal 	Padrão 	N° de Vagas 
Vigia 	 40 	 01 	01 
Operário Especializado 	40 	 02 	01 

§ r - Configura-se o caráter emergencial, a impossibilidade de 
cedência de recursos humanos, em razão da existência de servidores em 
estágio probatório e o cumprimento das Leis através das quais o Poder 
Executivo se obrigou à cedência e permanência de servidores junto às 
Entidades acima destacadas. 

§ 2°- A fixação do prazo de 09 (nove) meses, deve-se ao fato do 
período de estágio probatório ser de 03 (três) anos, recém iniciado, 
coicindindo o prazo de cedência com o término do atual mandato do Poder 
Executivo. 

Art. 2° - O salário a ser pago ao pessoal de que trata o Artigo 1° 
da presente Lei, será de acordo com os padrões do quadro geral, conforme 
determinação da Lei n° 1.821, de 21 de maio de 1999. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MLIJNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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Prefeitura municipal de Taqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n 0  1.82, de2ti dejuüho de199. 

"Dispôe sobre o cumprimento do Es-
tágio Probatório de que trata o § 4° 
do Artigo 41, da Constituição Fede-
ml, com a Redação dada pela EC n° 
19198, e dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeit.o Municipal de 
Taquan, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçôes que me confere 
a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O cumprimento do estágio probatório de que 
trata o § 40 do Artigo 41 da Constituição Federal, na redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 05 de junho de 1998, obedecerá ao 
disposto nesta Lei. 

Art. 2° - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório de 36 
(trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e 
desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial designada 
para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os 
seguintes quesitos: 

1- assiduidade; 
II- pontualidade; 
III - disciplina; 
IV - eficiência; 
V - responsabilidade; 
VI - relacionamento. 
§ 1° - É condição para a aquisição da estabilidade a 

avaliação do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, 
nos termos deste Artigo. 

§ 2° - A avaliação será realizada por trimestre e a cada 
uma corresponderá uni competente boletim. 

Art. 3° - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo 
exercicio do cargo para o qual foi nomeado. 

t-vainir Luiz 
Pratelto MuniCIO' 
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Prefeituru municipul de Tequnri 
Estado do Rio Grande do Sul 

§ 1° - Os afastamentos legais até 30 (trinta) dias não 
prejudicam a avaliação do trimestre. 

§ 2° - Quando os afastamentos, no período considerado, 
forem superiores à 30 (trinta) dias, a avaliação do estágio,'ficará suspensa 
até o retomo do servidor às suas atribuições, retomando-se a contagem do 
tempo anterior para efeito do trimestre. 

§ 3° - Os critérios de avaliação estabelecidos neste 
Artigo não se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por 
acidente em serviço, agressão não provocada em serviço, ou moléstias 
profissionais, quando a pontuação será integral. 

Art. 40  - 03 (três) meses antes de findo o período de 
estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de 
acordo com o que dispuser a Lei ou Regulamento, será submetida à 
homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de 
apuração dos quesitos enumerados nos incisos 1 a VI do Artigo 2°. 

§ 1° - Em todo o processo de avaliação, o servidor 
deverá ter vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os 
ítens avaliados pela(s) respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

§ 20 - O servidor que não preencher algum dos 
requisitos do estágio probatório, deverá receber orientação adequada para 
que possa corrigir as deficiências. 

§ 3° Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado 
insatisfatório por 03 (três) avaliações consecutivas, será processada a 
exoneração do servidor. 

§ 4° - Sempre que se concluir pela exoneração do 
estagiário, ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 5° - A defesa, quando apresentada, será apreciada em 
relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, 
podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 60 - O servidor não aprovado no estágio probatório 
será exonerado ou reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado, se era 
estável, observado o disposto no Artigo 23, da Lei n° 1.502194, Regime 
Jurídico Unico. 

Art. 5° - O estagiário, quando convocado, deverá 
participar de todo e qualquer curso especifico referente às atividades de seu 
cargo. 

Wr,it Lu2 
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Ar!. 60  = No 	de oometinieiito de füit. diiplin&r, 
inclusive durante o primeiro e o i,ltimo trimestres, o estagiário terá a sua 
responsabilidade apurada através de sindicância, ou processo administrativo 
disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da 
continuidade da apuração do estágio probatório pela Conussão Especial. 

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 80 - Revogam-se as disposiçôes em contrário, 
especialmente o Artigo 22, da Lei n° 1.502194 e a Lei n° 1.745, de 28 de 
abril de 1998. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 28 de junho de 1999. 

Prefeito Muniija1 

Registre-se e Publi -s 

João Cgl 	Qn&ios_C tini 
Secretário M4nicip 	A 
e Recursos HLmianos 

C© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53- CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - RS 

Telefax (051) 653-1266 



JA.4(rI- YVtoLOIVVlJ/ 

I_i.fl 1..I:iJ.' •.i1i t'iiifli '1'! I'.i•- 	1 [1'I' ii 

PJfOVADO 

A (OMISSÃO TECP4ICA 
	ETODELEIN° 2.401/99 1 -ii 	..i 

///2j;?•• 

ute 	 1 	"DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE 
TRATA O § 40 DO ARTIGO 41 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA EC N.° 19198, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. l - O cumprimento do estágio probatório de que trata o § 
40  do artigo 41 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n.° 19, de 05 de junho de 1998, obedecerá ao disposto nesta 

Lei. 

Art. 2° . Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 36 (trinta e seis) 

meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto 

de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à 

aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 

- assiduidade; 

Ii -. pontualidade; 

III - disciplina; 

IV - eficiência; 

V - responsabilidade; 

Vi - relacionamento. 
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§ i - É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos 

termos deste artigo. 

§ 211  - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma 

corresponderá um competente boletim. 

Art. 30  - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício 

do cargo para o qual foi nomeado. 

§ jO - Os afastamentos legais até trinta dias não prejudicam a 

avaliação do trimestre. 

§ 20  - Quando os afastamentos, no período considerado, forem 

superiores a trinta dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno 

do servidor às suas atribuições, retornando-se a contagem do tempo anterior 

para efeito do trimestre. 
• 	 § 30 - Os critérios de avaliação estabelecidos neste artigo não 

se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em 

- 1 	serviço, agressão não provocada em serviço, ou moléstias profissionais, 

quando a pontuação será integral. 

Art. 40 - Três meses antes de findo o período de estágio 

probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com 

o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da 

autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 

quesitos enumerados nos incisos 1 a VI do artigo 2 0 . 

§ l - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter 

vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens 

avaliados pela(s) respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

§ 21  - O servidor que não preencher algum dos requisitos do 

estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa 

corrigir as deficiências. 

©1ÏL 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653.1266 



:PwElEituriu flhuddpd dE Tuur 
Estado do Rio Grande do Sul 

§ 
30 - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado 

insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração 

do servidor. 

§ 40 - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, 

ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, .para 

apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 50 - A defesa, quando apresentada, será apreciada• em 

relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, 

podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 6° - O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, 

observado o disposto no artigo 23, da Lei 1.502194, Regime Jurídico Único. 

Art. 50 - O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. 

Art. 6 - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, 

inclusive durante o primeiro e o último trimestres, o estagiário terá a sua 

responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo 

L 

	

	disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade 

da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. 

Art. 70  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 81  - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o artigo 22, da Lei 1.502194 e a Lei 1.745,de 28 de abril de 

1998. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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PROJETO DE LEI N° 

"DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE 
TRATA O § 40  DO ARTIGO 41 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA EC N.° 19198, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

NAMIR UJIZ JANTSCH , Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

\ ( 	
Art. 1 1  - O cumprimento do estágio probatório de que trata o § 

40  do artigo 41 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n.° 19, de 05 de junho de 1998, obedecerá ao disposto nesta 

Lei. 

Art. 20  - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 36 (trinta e seis) 

meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto 

de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à 

aquisição cia estabilidade, observados os seguintes quesitos: 

- assiduidade; 

li - pontualidade; 

III - discipllna 

IV - eficiência; 

V - responsabilidade; 

VI - relacionamento. 
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§ 1° - E condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos 

termos deste artigo. 

§ 2° - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma 

corresponderá um competente boletim. 

Art. 3° - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício 

do cargo para o qual foi nomeado. 

§ 1° - Os afastamentos legais até trinta dias não prejudicam a 

avaliação do trimestre. 

§ 2° - Quando os afastamentos, no período considerado, forem 

superiores a trinta dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno 

do servidor às suas atribuições, retornando-se a contagem do tempo anterior 

para efeito do trimestre. 

§ 3° - Os critérios de avaliação estabelecidos neste artigo não 

se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em 

serviço, agressão não provocada em serviço, ou moléstias profissionais, 

quando a pontuação será integral. 

. 
(J 	 Art. 4° - Três meses antes de findo o período de estágio 

probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com 

o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da 

autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 

quesitos enumerados nos incisos 1 a VI do artigo 2 0 . 

§ 1 1  - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter 

vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens 

avaliados pela(s) respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

§ 21  - O servidor que não preencher algum dos requisitos do 

estágio probatórIo deverá receber orientação adequada para que possa 

corrigir as deficiências. 

- 
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§ 3° - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado 

insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração 

do servidor. 

§ 49  - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, 

ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para 

apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 5° - A defesa, quando apresentada, será apreciada em 

relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, 

podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 611  - O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, 

observado o disposto no artigo 23, da Lei 1.502194, Regime Jurídico Único. 

Art. 50  - O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. 

Art. 6° - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, 

inclusive durante o primeiro e o último trimestres, o estagiário terá a sua 

responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade 

da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. 

Art. 70  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 80  - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o artigo 22, da Lei 1.502194 e a Lei 1.745,de 28 de abril de 

1998. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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Exp. Mot. n° 024/99 
	

Taquari, 14 dc junho de 1999. 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de disposi-
ções sobre o cumprimento do estágio probatório, tendo em vista o ingresso 
recente de vários servidores nomeados em deconência de aprovação em con-
curso público, bem como outros que deverão ser nomeados postenormente. 

Com a lei que se pretende ver aprovada atra-
vés do presente projeto, busca-se adaptar a legislação municipal ao que dis-
pôs a Emenda Constitucjonal n O  19, de 05 de junho de 1998. 

Em razão disso, entendemos ter sido melhor 
inserir neste Projeto de Lei as modificações determinadas pelo texto constitu-
cional, alterando a Lei n° 1502, de 05 de setembro de 1994 e revogando a lei 
n° 1745, de 28 de abril de 1998 ao invés de alterá-la, evitando desta forma a 
manutenção de diversos dispositivos legais sobre a mesma matéria. 

Certos de que o presente Projeto de Lei me-
recerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fomos distinguidos, 
antecipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para reiterar 
nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração, solicitando, 
desde já, a apreciação do mesmo em REGIME DE URGÊNCIA. 

Atenciosamente 

Bel. NAMIR LUIZ NTSCH 
Prefeito Muficipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MUL1NARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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PROJETO DE LEI N° 

z "DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO 
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE 
TRATA O § 40 DO ARTIGO 41 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA EC N.° 19198, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

Art. 1 11  - O cumprimento do estágio probatório de que trata o § 

40  do artigo 41 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n.° 19, de 05 de junho de 1998, obedecerá ao disposto nesta 

Lei. 

Art. 20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 36 (trinta e seis) 

meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto 

de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à 

aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 

- assiduidade; 

II - pontualidade; 

III - disciplina; 

IV - eficiência; 

V - responsabilidade; 

Vi - relacionamento. 

§ 1 1 . É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos termos 

deste artigo. 
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§ 20  - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma 

corresponderá um competente boletim. 

Art. 3° - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício 

do cargo para o qual foi nomeado. 

§ 1 0  - Os afastamentos legais até trinta dias não prejudicam a 

avaliação do tnmestre. 

§ 2° Quando os afastamentos, no período considerado, forem 

superiores a trinta dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno 

do servidor às suas atribuições, retomando-se a contagem do tempo anterior 

para efeito do trimestre. 

§ 30 - Os critérios de avaliação estabelecidos neste artigo não 

se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em 

serviço, agressão não provocada em serviço, ou moléstias profissionais, 

quando a pontuação será integral. 

Art. 4° - Três meses antes de findo o período de estágio 

probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com 

o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da 

autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 

quesitos enumerados nos incisos 1 a VI do artigo 2 0 . 

§ 1° - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter 

vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens 

avaliados pela(s) respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

C©Ï 
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§ 20  - O servidor que não preencher algum dos requisitos do 

estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa 

corrigir as deficiências. 

§ 30  - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado 

insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração 

do servidor. 

§ 4° - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, 

ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para 

apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 
50 - A defesa, quando apresentada, será apreciada em 

relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, 

podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 60 - O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, 

observado o disposto no artigo 23, da Lei 1.502194, Regime Jurídico Único. 

Art. 50  - O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. 

Art. 61  - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, 

inclusive durante o primeiro e o último trimestres, o estagiário terá a sua 

responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade 

da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. 
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Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o artigo 22, da Lei 1.502194 e a Lei 1 .745,de 28 de abril de 

1998. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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PROJETO  

v 	

'DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO 
• 	 DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE QUE 

TRATA O § 40 DO ARTIGO 41 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A 
REDAÇÃO DADA PELA EC N.° 19198, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Alt 1° - O cumprimento do estágio probatóno de que trata o § 

40  do artigo 41 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 

Constitucional n.° 19, de 05 de junho de 1998, obedecerá ao disposto nesta 

Lei. 

Art. 20 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo 

de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 36 (trinta e seis) 

meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto 

de avaliação por Comissão Especial designada para esse fim, com vista à 

aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 

- assiduidade; 

II - pontualidade; 

III - disciplina; 

IV - eficiência; 

V - responsabilidade; 

VI - relacionamento. 

§ jO - É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos termos 

deste artigo. 
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§ 2° - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma 

corresponderá um competente boletim. 

Art. 3° - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício 

do cargo para o qual foi nomeado. 

§ 1° - Os afastamentos legais até trinta dias não prejudicam a 

avaliação do trimestre. 

§ 20  - Quando os afastamentos, no período considerado, forem 

superiores a trinta dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno 

do servidor às suas atribuições, retornando-se a contagem do tempo anterior 

para efeito do trimestre. 

§ 30  - Os critérios de avaliação estabelecidos neste artigo não 

se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em 

serviço, agressão não provocada em serviço, ou moléstias profissionais, 

quando a pontuação será integral. 

Art. 4° - Três meses antes de findo o período de estágio 

probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com 

o que dispuser a lei ou regulamento, será submetida à homologação da 

autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 

quesitos enumerados nos incisos l a VI do artigo 7> . 

§ 1° - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter 

vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens 

avaliados pela(s) respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 
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§ 20  - O servidor que não preencher algum dos requisitos do 

estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa 

corrigir as deficiências. 

§ 
30 - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado 

insatisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração 

do servidor. 

§ 
40 - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, 

ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para 

apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 

§ 50  - A defesa, quando apresentada, será apreciada em 

relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, 

podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 6° - O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, 

observado o disposto no artigo 23, da Lei 1.502194, Regime Jurídico Único. 

Art. 50 
- o estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. 

Art. 60  - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, 

inclusive durante o primeiro e o último trimestres, o estagiário terá a sua 

responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo 

disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade 

da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. 
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Art. 70  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente o artigo 22, da Lei 1.502194 e a Lei 1.745,de 28 de abril de 

1998. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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CASA DOS MUNICIPIOS 

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS ;R 	Sede Própria 

Aa dos Andradas, 1270 - 11.0 andar - Fone (051) 228-7933 - Fax (051) 226-5390 - CEP 90020-008 - P. Alegre - lo O. do Sul 

Porto Alegre, O5de outubro de 1998. 

CIRCULARN° 063198 

Avaliação do estágio probatório. Cumprimento 
do art. 41, § 4, da CF (EC n 19-98). 

A Emenda Constitucional n° 19-98 introduziu alte-

rações no art. 41 da Constituição Federal, entre as quais a de seu § 4 0 , ao qual foi dada a 

seguinte redação: 

'g 4' - Corno condição para a aquisição da estabili 
dade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissã 
instituída para essa finalidade." 

Como se verifica do dispositivo, a estabilidad.' 

não se concretiza mais pelo simples decurso de tempo (antes era dois anos; a partir da 

emenda é três anos), mas depende da avaliação perlódica do servidor, durante três anos, no 

exercício do cargo.. Entende-se, pois, que os afastamentos do cargo, para fins de exercício 

de posições de confiança e outros, suspendem a avaliação, que será retomada quando o 

servidor retomar às atribuições normais do cargo no qual foi investido por concurso público. 

Para colaborar no cumprimento desse importante 

mandamento constitucional, esta DPM elaborou o estudo que vai em anexo, composto de 

um projeto de lei, outro de decreto e dos formulários próprios para a avaliação de cada ser-

vidor. 

Certamente, estaremos ao dispor para a eventual 

necessidade de esclarecimento de algum detalhe. 

ordialmente 

ERNANI IGN 
Dl 

'-_----
E OLIVEIRA,. 

R 

o 



ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sobre o cumprimento do estágio pro-
batório de que trata o § 40  do art 41 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela EC n° 19-98 9  e dá outras pro-
vidências. 

Art. 1° - O cumprimento do estágio probatório de que trata o § 

40  do art. 41 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 05 de junho 

de 1998, obedecerá ao disposto nesta Lei. 

Art. 20  - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para car-

go de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, duran-

te o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial 

designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 

- assiduidade; 

II - pontualidade; 

lii - disciplina; 

IV - eficiência; 

V - responsabilidade; 

VI - relacionamento. 

§ 1 0 - É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação 

do desempenho no estágio probatório por Comissão Especial, nos termos deste artigo. 

§ 2 11  - A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma 

corresponderá um competente boletim. 

Art. 30  - A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício 

do cargo para o qual foi nomeado. 

§ 10 Os afastamentos legais até trinta dias não prejudicam a 

avaliação do trimestre. 

§ 20 - Quando os afastamentos, no período considerado, fo-

rem superiores a trinta dias, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno do servidor às suas atri-

buições, retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do trimestre. 

§ 3° - Os critérios de avaliação estabelecidos neste artigo não 

se aplicam nos casos específicos de afastamentos motivados por acidente em serviço, agressão não 

rovocada em serviço, ou moléstias profissionais, quando a pontuação será integral. 

Art. 4° - Três meses antes de findo o período de estágio pro-

batório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regu-

lamento, será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidad3 de 

apuração dos quesitos enumerados nos incisos 1 a VI do art. 2 0 . 

Vide verso 

.0 



§ 1° - Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá r 

vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pela(s) respectivas) 

chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

§ 20  - O servidor que não preencher algum dos requisitos do 

estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 

§ 30  - Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insa- 

tisfatório por três avaliações consecutivas, será processada a exoneração do servidor. 

§ 4° - Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, 

ser-lhe-á assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e indicar 

as provas que pretenda produzir. 

§ 
50 - A defesa, quando apresentada, será apreciada em rela-

tório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo Prefeito, podendo, também, serem determi-

nadas diligências e ouvidas testemunhas. 

§ 60 - O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, observado o disposto nos 

artigos ... (citar os artigos relativos à recondução constantes no regime jurídico dos servidores). 

Art. 50 - O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. 

Art. 60  - Nos casos de cometimento de falta disciplinar, inclusi-

ve durante o primeiro e o último trimestres, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da 

continuidade da apuração do estágio probatório pela Comissão Especial. 

Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 80  - Revogam-se as disposições em contrário, especial- 

mente o art.....da Lei n° ...... .de ................ 

Local.......................... ...... 

Data... .............................. 

(Obs. O artigo a revogar, conforme o artigo final do projeto é o 
que trata do estágio probatório na lei que institui o regime jurí-
dico dos servidores.) 

a 



ANTEPROJETO DE DECRETO 

Institui o sistema de avaliação do Estágio 
Probatório e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ............................., no uso de 

suas atribuições legais, considerando o que consta do artigo ............da Lei n° .....de ............... quedis-

põe sobre o estágio probatório dos servidores, 

DECRETA: 

Art. 1° - A Comissão Especial de Avaliação do Desempenho 

no Estágio Probatório procederá ao acompanhamento dos servidores nomeados para cargo de provimen-

tõ efetivo, que ficarão sujeitos a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual 

sua assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacionamento serão objeto de 

avaliação para aquisição de estabilidade, obedecidas as normas deste Decreto. 

Art. 20  - A cada três meses, a Comissão distribuirá o Boletim 

de Desempenho do Estagiário, conforme modelo anexo, que faz parte integrahte deste Decreto, para o 

preenchimento dos quesitos de avaliação, pela chefia imediata do estagiário, o qual será devolvido aé o 

dia quinze do mês subseqüente à avaliação. 

§ 1° - Verificando-se a hipótese de o servidor ter tido mai de 

uma subordinação no período de avaliação, esta será de competência da chefia perante a qual eseve 

subordinado por mais tempo, prevalecendo, em caso de igualdade, a última. 

§ 20  - De posse do Boletim de Desempenho no Estagiário, 

caberá à Comissão aferir a pontuação obtida na avaliação parcial, de acordo com a tabela anexa, e pro-

ceder aos competentes registros na Ficha de Controle de Estagiário. 

Art. 30  - A avaliação, por boletins, do estágio probatório, terá a 

duração de trinta meses, totalizando 10 (dez) boletins, ficando o período dos três últimos meses destina-

do à Administração para julgamento e confirmação ou não do servidor no cargo. 

§ 1° - Durante os três primeiros meses de exercício não have-

rá preenchimento do Boletim de Desempenho do Estagiário, devendo a Administração oportunizar trei-

namento e adaptação ao servidor. 

§ 20  - Na primeira avaliação, no sexto mês de exercício, serão 

levados em consideração também fatos relativos ao desempenho funcional do servidor desde seu ingres-

50. 

Alt 40  - A avaliação do estagiário será realizada mediar;te a 

verificação dos quesitos de assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e relacio-

namento, devendo ser considerado aprovado o servidor que obtiver, no máximo, 360 (trezentos e sessen-

ta e, no mínimo, 180 (cento e oitenta) pontos, em cada avaliação. 

Parágrafo único - O servidor que, em qualquer fase da avali- 

Vide verso 



ação do estágio probatório, obtiver menos de 20 (vinte) pontos em qualquer dos quesitos mencionados 

neste artigo, deverá ser acompanhado e orientado pela chefia, a fim de que possa recuperar O item insa-

tisfatório. 

Art. 5 0  - Será considerado estável no serviço público do Muni-

cípio, o estagiário que obtiver, na aferição final, pontuação igual ou superior a 1.800 (hum mil e oitocen-

tos) pontos, considerada suficiente. 

Art. 6° - O Secretário Municipal de Administração poderá bai- 

xar atos necessários à complementação e execução das disposições deste Decreto. 

Art. 70  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica- 

çâo. 

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário. 

e 



ANEXO 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE. 
- COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÀO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO - 

ESTÁGIO PROBATÓRIO - AVALIAÇÃO 
- TABELA DE PONTUAÇÃO - 

O boletim apresenta 09 (nove) quesitos. 

Em cada quesito há 04 (quatro) alternativas para avaliar o 

servidor segundo os critérios ótimo, bom, regular e insuficiente. 

VAL.ORAÇÃO DOS CRITÉRIOS: 

Ótimo. ...................... . .......... 40 pontos 

Bom ............................... .. ... 30 pontos 

Regular ................. . ............. 20 pontos 

Insuficiente .......................... 10 pontos 

Total final: 10 (dez) boletins 

Com 9 quesitos: 

Ótimo - 3.600 pontos 

Bom - de 3.599 a 2.700 pontos 

Regular - 2.699 a 1.800 pontos 

Insuficiente - menos de 1.800 pontos. 

Com 8 quesitos: 

Ótimo - 3.200 pontos 

Bom -3.199 a 2.400 pontos 

Regular - 2.399 a 1.600 pontos 

Insuficiente - menos de 1.600 pontos 

* Satisfeitos os requisitos do Estágio Probatório, o servidor 

será declarado estável no serviço público mediante ato confirmatório. 

* A contagem com 9 quesitos destina-se à avaliação daqueles 

servidores que mantêm contato com o público, quando a pontuação máxima será 3.600 pontos e a mmi-

ma 1.800 pontos. 

* A contagem com 8 quesitos destina-se à avaliação daqueles 

que não mantêm contato com o público, quando a pontuação máxima será 3.200 pontos e a mínima 

1.600 pontos. 



ANEXO II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 	 . 

- COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO - 

BOLETIM DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

NOME DO SERVIDOR: 

CARGO: 	ÓRGÀO DE LOTAÇÃO:______________ 

DATA DA NOMEAÇÃO: _I_/_ PERÍODO DE ESTÁGIO:___________________ 

BOLETIM N° _I_ MESES:________ a 	 ANO:______________________ 

INSTRUÇÕES: 

este boletim deve ser preenchido pela chefia imediata do estagiário; 

todos os quesitos devem ser respondidos; 

cada quesito comporta uma única alternativa, devendo ser assinalada com um 8X"; 

utilize os espaços da última coluna para informações e sugestões dos estagiários relativamen- 

te ao item avaliado. 

utilize os espaços das folhas seguintes para outras informações e sugestões dos avaliadores 

e considerações do estagiário. 



BOLETIM DOANEXOII 

AVALIE A SITUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO COM RELAÇÃO AOS SEGUINTES QUESITOS: 

ASSIDUIDADE: 	
3 	 ri 	 ri 	 1 

Avaliar a freqüência 	Falta ou se ausenta 	Dificilmente falta ou 	Falta ou se ausenta 	É 	assíduo 	(não 
do servidor ao local 	algumas vezes (de 3 	se ausenta (até 3 no 	muitas vezes (mais 	apresenta faltas). 
de trabalho no perí- 	a 5 no período). 	período). 	 de 5 no período). 
odo avaliado. 

PONTUALIDADE: 	 1 	1 	1 	1 	111 1 
Informar 	como 	o 	Muitas 	vezes 	se 	É pontual e não se Algumas vezes deixa 	Dificilmente deixa de 
servidor 	cumpre 	atrasa, 	sai 	mais 	ausenta 	no 	horário 	de 	cumprir 	ou 	se 	cumprir ou se ausen- 
horários 	estabeleci- 	cedo, ou se ausenta 	do expediente. 	ausenta nos horários ta nos horários esta- 
dos no período ava- 	durante o horário de 	 estabelecidos. 	belecidos. 
liado. 	 expediente. 

DISCIPLINA: Ii 	1 	12 1 	1 	41 	1 	3 1 
Avaliar 	o 	grau 	de 	Integra-se 	plena- 	Boa 	integração 	às 	Não 	obedece 	às Algumas vezes deixa 
integração 	com 	as mente 	com 	as 	re- 	regras e obediências 	regras 	de 	serviços de 	obedecer 	as 
regras de serviço e gras 	de 	serviço 	e 	aos 	superiores 	hie- e/ou não respeita os 	normas 	de 	serviço 
com 	as 	normas 	respeita os superio- 	rárquicos. 	 superiores hierárqui- 	e/ou 	os 	superiores 
hierárquicas estabe- 	res hierárquicos. 	 cos. 	hierárquicos. 	_____ 
!ecidas. 

•FIClÊNClA: 	
14 1 	 Ii 	1 	 ri 	 r 21 

Avaliar 	o 	grau 	de Revela 	pouco 	co- 	Conhece 	perfeita- Revela 	médio 	co- Revela bom conhe- 
conhecimento 	das 	nhecimento 	das 	mente as atribuições 	nhecimento 	das 	cimento das atribui- 
atribuições de cargo. 	atribuições do cargo. 	do cargo. 	 atribuições do cargo. 	ções do cargo. 

___________ 	 li ___________  
EFICIÊNCIA. 	

1 	 L1 	 1 	1 	 1 	1 
Avaliar 	o 	grau 	de Atinge 	plenamente Atinge os resultados 	Nem sempre atinge 	Não atinge os resul- 
qualidade na execu- 	os 	resultados 	bus- 	buscados, 	desin- 	os 	resultados 	bus- 	tados 	buscados 	e 
ção das atribuições 	cados, 	executando 	cumbindo-se a con- 	cados, 	algumas 	deixa, muitas vezes, 
do cargo. 	 suas atividades com 	tento das atividades 	vezes não executan- 	de executar as ativi- 

exatidão e seguran.- 	propostas. 	do 	a 	contento 	as 	dades propostas. 
ça. 	 atividades 	propos- _____ 	 tas. 

____________________ 	 _____ 	 _____ 	 1 	1  
EFICIÊNCIA: 	 . 	[1 	1 	 1 	4 	1 	 2 	 1 	1 
Avaliar 	a 	rapidez, 	Trabalha 	com 	rapi- 	Não 	trabalha 	com 	Trabalha com satis- 	Trabalha com relati- 
organização e auto- 	dez 	e 	organização, 	rapidez e/ou organi- 	fatória 	rapidez 	e 	va 	rapidez 	e/ou nomia 	nas 	atribui- tendo 	capacidade 	zação. 	 organização 	ade- 	organização, 	ne- ções do cargo. 	plena de receber e 	 quada ao serviço, 	cessitando de orien- 

atender às necessi- 	 tação e treinamento. 
dades do serviço. 

Li 	 II 	 LI  
RESPONSABILIDADE: 	

Lii 	 I1 	 Ll 	 L1 
Avaliar 	o 	nível 	de 	É 	plenamente 	res- 	Deixa de cumprir as 	Raramente 	precisa 	Muitas vezes precisa responsabilidade 	ponsável 	nunca 	suas 	obrigações, 	ser 	lembrado 	de ser 	lembrado 	para com que o servidor 	precisando ser tem- 	ainda que lembrado, 	cumprir 	as 	suas 	cumprir 	as 	suas assume as 	orienta- 	brado 	das 	suas 	 obrigações, 	obrigações. çôes do cargo. 	obrigações. 

 
RELACIONAMENTO:

r_41 	 [J 	 1 	2 1  Avaliar a forma de 	o 	modo 	como 	se Apresenta 	dificulda- 	Consegue 	estabele- 	Estabelece 	relações relacionamento 	no 	relaciona traz prejuí- 	des 	de 	relaciona- 	cer 	um 	relaciona- 	plenamente adequa- ambiente 	de traba- zos ao ambiente de 	mento. 	 mento adequado. 	das. Iho, com os colegas 	trabalho. 

quicos.  	 _____ 
e superiores 	hierár- 	

1 	1 	 ii  RELACIONAMENTO: 	
L'i 	 1 	1 	 1 	2 1 	 LH Avaliar a forma de O 	modo 	como 	se Apresenta 	dificulda- 	Consegue 	estabele- 	Estabelece 	relações relacionamento com 	relaciona traz prejuí- 	des 	de 	relaciona- 	cer 	um 	relaciona- 	plenamente adequa- o público quando as zos ao ambiente de 	mento. 	 mento adequado. 	das atribuições do cargo 	trabalho. 	_____  

o exigirem. 	
Lii 	 Liii 	 Li 	 [111 

Vide verso 



INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Licença 	- 

Saúde 
Licença 	- Advertência 
Gestante  

Suspensão Sindicância Outros 

1 INFORMAÇÕES E SUGESTÕES DOS AVALIADORES SEGUIDAS DA DATA E ASSINATURA 

1 MANIFESTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO SEGUIDA DE DATA E ASSINATURA 



ANEXO III 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 	. 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

FICHA DE CONTROLE DO ESTAGIÁRIO 

NOME DO SERVIDOR: 

CARGO: 	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: 

DATA DA NOMEAÇÃO:_I_I 	PERÍODO DO ESTÁGIO:________________________ 

BOLETIM QUESITOS: PONTUAÇÃO 

ASSIDUI PONTUA D1SCIPLI EFICIÊN EFICIÊN EFICIÊN RESPON 1 RELACI RELACI SUB- 

DADE LIDADE NA: CIA CIA CIA SABILID ONAME ONAME TOTAL 

ADE: NTO NTO(*) 

1° BOLETIM - 

............ 
Período .....a 

2° BOLETIM 
N °............... 
Período .....a 

30  BOLETIM - 

No 	 ............. 
Período .....a 

4° BOLETIM 
No............. 

'Período .....a 

5° BOLETIM 
N°............... 
Período .....a - 

60  BOLETIM  
N°................ 
Período .....a 

7° BOLETIM 
N°............... 
Periodo .....a 

8° BOLETIM 
N°............... 
Período .....a 

9° BOLETIM 
N°............... 
Período .....  

100  BOLETIM 
N°............... 
Período ..... a 

TOTAL GERAL: 	 PONTOS 	CONFIRMADO NO CARGO:í 	1 	NÃO CONFIRMADO 1 
(*) Este item destina-se somente àqueles servidores que mantêm contato com o público. 

de.........................de ......................... 

Assinatura 



MODELO N° 1 

OUU)EM DE SERVIÇO N° 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ................, no uso de suas atri-

buições, considerando o disposto no art. 41, da Constituição Federal e o que consta no art. 2 0, da Lei n° 

, de .........., que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores, e, considerando, afinal, a necessi-

dade de que a Administração avalie a aptidão, capacidade e desempenho dos servidores nomeados por 

concurso público, durante o estágio probatório com vista à confirmação no serviço público somente dos 

que vérdadeiramente tenham condições de nele permanecer, DETERMINA a todos os Senhores Secre-

tários, no âmbito de suas competências, a observância dos trâmites previstos no Sistema de Avaliação do 

Estagio Probatório, aprovado pelo Decreto n° ......, de ........., e especialmente, o seguinte: 

até o dia 1 0  de cada mês subseqüente ao do trimestre de 

avaliação, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório encaminhará os 

Boletins de Desempenho para preenchimento pela chefia imediata dos estagiários; 

até o dia 15 do mês do recebimento, impreterivelmerite, os 

formulários serão devolvidos à Comissão, devidamente preenchidos; 

devem ser utilizados os espaços reservados a informações 

e sugestões dos avaliadores, sendo indispensável suas assinaturas, bem como deve ser oportunizada ao 

estagiário a sua manifestação, seja positiva ou negativa a avaliação, igualmente seguida de data e assi-

natura. 

Local e data. 

Prefeito Municipal. 



1IIODELO N° 

PO1ITARIA. N° 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ..............., no uso de suas atri-

uições e tendo em vista o disposto no Decreto n° ......, de ........... DESIGNA os servidores (nomes, ma-

trículas, cargos) para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho no Estágio Probatório destinada ao acompanhamento e avaliação dos servidores nomea-

dos em cargos de provimento efetivo, para fins de confirmação no serviço público e aquisição da estabili-

dade prevista no art. 41, da Constituição Federal. 

Local e data. 

Prefeito Municipal. 

NOTA: 

Tanto os avaliadores diretos dos estagiários (chefes), como os membros da comissão espe-
cial de avaliação, têm relevante função a cumprir. Da seriedade de suas atividades na avalia-
ção dependerá o êxito do estágio probatório e a melhoria de qualidade do serviçopúblico. 



I$iO1ELO N 3 

MIMORANDO I1ÍTERNO 

DE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PARA: COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Comunico, com vista às providências cabíveis para acompa-

nhamento e avaliação de desempenho durante o estágio probatório, que foram nomeados em caráter 

efetivo e empossados, os seguintes servidores: 

Nome 	 Matr. 	 Cargo 	 Data 	 Lotação 

Local e data. 

Secretário Municipal de Administraçào 

NOÏA: 
A comissão de avaliação deverá reunir-se, periodicamente, e estabelecer rotinas de trabalho e 
de organização. Ao receber a nominata dos servidores empossados, deverá efetuar controle 
sobre cada estagiário para poder, prontamente, atender qualquer pedido de informação e 
atender diligências dos superiores dos servidores. O registro, em ficha de controle, de todos 
os acontecimentos da vida do servidor, inclusive auxiliará a administração na elaboração de 
projetos de treinamentos e futuras seleções. 



MODELO N° 4 

COMISSÃO ESPE(IAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

CI1LCIJL4It N o 

Senhor Secretário: 

De ordem do Senhor Prefeito Municipal e para os efeitos do 

disposto no art. ...... da Lei n° ......, de .........., que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores e art. 

do Decreto n° ......, de .........., encaminho a Vossa Senhoria. ..... Boletins de Desempenho do Estagiá-

rio a serem preenchidos pela chefia imediata dos seguintes servidores lotados nessa Secretaria: 

Nome 	 Matr. 	 Cargo 	 Data Exercício 

Por oportuno, reitero o que consta no art. 20, do Decreto n° 

, que instituiu o sistema de avaliação, lembrando que o boletim individual de cada estagiário deverá 

ser devolvido a esta Comissão até o dia 15 do mês seguinte ao da avaliação. 

Gabinete do Secretário .... de ..........de 199.... 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

44 



MODELO N° 5 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO (EDUCAÇÃO, ETC.) 

Senhor Presidente da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho: 

Seguem, anexos, os Boletins de Desempenho do Estagiário 

dos servidores abaixo designados e relativo(s) aos períodos de ......a ...... 

Ao final de cada Boletim, constam informações e sugestões 

consideradas relevantes pelos avaliadores, bem como espaço para manifestação e ciente do avaliado. 

Gabinete do Secretário ... .. ........... de 199.... 

Secretário Municipal de (Obras . ...... ) 

Servidores avaliados: 

................ , cargo ............... 

..............., cargo ............... 

....... . ... ...., cargo ............... 



MODELO NG  6 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE 
	

NO ESTÁGIO 

PROIIATÓRUO 

Senhor Prefeito: 

A Comissão designada por Vossa Excelência conforme Porta-

ria n° ......, de .........., por seu Presidente, após exame dos Boletins de Desempenho do Estagiário, res-

pectivas Fichas de Controle e demais elementos constantes do Processo n° .........., encaminha a Vossa 

Senhoria, para providências, o resultado obtido pelos servidores abaixo relacionados, que completaram 

os trinta mesés destinados à avaliação de seu desempenho: 

Nome 	 Matr. 	 Cargo 	 Data 	Pontuação/Conceito 

pont. APROVADO 

pont. REPROVADO 

pont. APROVADO 

Tendo em vista que o servidor .........não obteve a pontuação 

mínima necessária à sua aprovação, tendo demonstrado aptidão, capacidade e desempenho insuficien-

tes no requisito ..........., conforme comprovam os Boletins n° ......e ......, tendo sido orientado e auxiliado 

na superação das dificuldades e tendo o mesmo freqüentado, sem aproveitamento, os cursos de treina-

mento propiciados por esta Administração, * conforme Processo n° .........., de pleno conhecimento do 

avaliado, opina esta Comissão pela sua NÃO AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, 

de.endo ser aberto vista do processo ao referido servidor pelo prazo legal de 05 (cinco) dias para que o 

mesmo, querendo, apresente defesa. 

Local e data. 

Presidente. 

Membro da Comissão 
	

Membro da Comissão 

* Apenas para o caso de que tenha havido cursos de treinamento para o servidor. 

Vide verso 



NOTA: 

À medida em que forem constatadas insuficiôncias do estagiário, ele deverá ser cientificadL, 
orientado e treinado. Estágio probatório sem treinamento do servidor para que este se torna 
eficiente, não tem qualquer resultado prático. 

Após a defesa final do estagiário, a Comissão de Avaliação deverá se pronunciar novamente. 
Caso mantenha as conclusões, a Comissão deve solicitar parecer jurídico para posterior deci-
são do Prefeito. 

Observamos que esses processos deverão ser acompanhados com atenção, pois, mesmo ul-
trapassado o prazo determinado para o estágio (2 ou 3 anos, conforme o caso), o servidor 
somente adquirirá a estabilidade após a avaliação cujo resultado o confirme no cargo. 



MODELO N° 7 

INTIMAÇÃO 

Atendendo ao parecer da Comissão Especial de Avaliação de 

Desempenho no Estágio Probatório, no Processo no .........., que conclui pelo não preenchimento dos re-

quisitos necessários à sua aprovação no estágio probatório (art........ Lei no ..........), e a conseqüente 

AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, fica Vossa Senhoria INTIMADO a comparecer 

nesta Secretaria Municipal de Administração, perante a Comissão referida, para ter vista do processo, 

ficando aberto o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa. 

Local e data. 

Prefeito Municipal 

Ciente do servidor: 

data: 

assinatura: 

Observação: - Caso o Município possua Sindicato da categoria, será conveniente que o mesmo rece 
cópia da intimação, que será anexada ao processo. 



MODELO N° 3 

POUTA1IIA N° 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ............, no uso de suas atribi. i-

ções, HOMOLOGA, em .........., a conclusão de estágio probatório dos servidores abaixo, a teor do art. 

daLei ....... 

Nome 	 Matr. 	 Cargo 
	

Período Conclusáo 

Aprovado 

Reprovado 

Os servidores que obtiveram aprovação ficam por este o 

declarados ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO, nos termos do art.41, § 4 0 , da Constituição Federal. 

Local e data. 

Prefeito Municipal. 

NOTA: 

O despacho deverá ser proferido pelo Prefeito quer o parecer da Comissão seja favorável ou 
não à aquisição da estabilidade pelo servidor. 

É necessário dar publicidade ao despacho através de Portaria e levá-la a registro na fici a 
funcional dos servidores. 

Quanto mais solene for a apuração do estágio e da decisão final, mais respeito e eficiênc a 
terá, prestando-se como elemento de prova em caso de questionamento judicial. 

tprojeto7°and .doc mv internet 



Prefeituru municípul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.829 de 30 de junho de 1999. 

"Dá denominação à Rua da cidade 
(Rua Vereador Adão Rodrigues 
Martins)". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do SuL 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere 
a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica denominada de Rua Vereador Adão 
Rodrigues Martins, a Rua "D", que inicia na Rua José Antero de Siqueira,, 
localizada no Parque da Pedreira. 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEI'Q MUNICIPAL  DE 
TAQUARI, 30 de junho de 1999. 

Namir Luiz J ch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique- 

Jogo 	adrosCutini 
Secre' o unicip a dmini 
e Recurso Humanos 

L\ CTE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Pre elturu municipui de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lci no 1.829,dc30dcJuitiho de1999. 

'','Dá denornmaço à Rua da cidade 
(Rua Vereador;. .Ad.Rbdrigues 
Martins)". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere 
a Lei Orgânica do Municipio, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica denominada de Rua Vereador Adão 
Rodrigues Martins, a Rua "D", que inicia na Rua José Ântero de Siqueira,, 
localizada no Parque da Pedreira. 

Art. 2° -. Esta Lei cn(:rará cm vigor na data de sua 
pubIicaço, revogadas as disposi.çôcs em contr.d.o. 

GABINETE DO PREFEI.'i MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 30 de junho de 1999. 

Narnir Luiz Jaich 
Preleito Municipal 

Registre-se e Publique-

João 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 
Telefax (051) 653-1266 



£P OVADO 
Projeto de lei n° 2.396/99 

Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

°- 181 a.t 

.ACOMI.S.SÂO TCNI(A 

Piidc' te 

"Dá denoiinação à rua da 
Cidade - (Rua Vereador Adão 
Rodrigues Martins)". 

A Câmara Municipal resolve: 

Art. l - Fica denominada de rua Vereador 
Adão Rodrigues Martins, a rua "D", que inicia na rua 
José Antero de Siqueira, localizada no Parque da 
Pedreira. 

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1999. 

Ver. aülo Dav4'  Mulinari 

JUSTIFICATIVA: 
"Curriculum Vitae" em anexo. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1999. 

Ver. f avid Mulinari 

Rua Daniel Bizarro, 10- Cx. Postal 72- Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Lei n° 1.830, de 02 de julho de 1999. 

"Dispõe sobre a Política de Assistência So-
cia! no Município, cria o Conselho Munici-
pal de Assistência Social, o Fundo Munici-
pal à ele vinculado e dá outras providênci- 

NAMIR .LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

Das disposições gerais 
Art. l - A Assistência Social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é a Política de Seguridade Social não contribuitiva, que prevê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, 
para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 2° - A Assistência Social tem por objetivos: 
1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 

e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção de sua integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e/ou reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, garantindo o repasse 
da esfera federal. 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Municipal de Assistência Social 

Art. 3° - O conjunto dos serviços, programas, projetos e 
beneficios de Assistência Social prestados por órgãos públicos e por organizações de 
assistência social, sem fins lucrativos - Rede Municipal de Assistência Social - e a 
instância deliberativa composta pelos diversos setores envolvidos na área, conforme a 
Lei d 8.742/93, constituem o Sistema Municipal de Assistência Social - SMAS. 

N,n.t Lwz fta sç 
Praf.It* MUniCIOI 

iL)© M\ (COHMnUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



IIi 
	[proftHum 	oiillO d(E 1&1qflllJll1 

Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 40 - o Sistema Municipal de Assistência Social tem como 
base as seguintes diretrizes: 

1 - descentralização e regionalização das ações e dos recursos das 
três instâncias de governo na prestação de serviços assistenciais; 

II - articulação das ações dos prestadores de serviços públicos e 
privados; 

III - planejamento, organização, execução e avaliação de 
atividades preventivas concomitantes às ações emergenciais; 

IV - participação popular através de organizações representativas 
da sociedade civil ou outros; 

V - implementação de ações e serviços de acesso universal para 
efetivação da Assistência Social. 

CAPÍTULO ifi 

Da gestão 

Art. 50 - Compete ao órgâo da Administração responsável pela 
Política Municipal de Assistência Social. 

1 - coordenar, executar e articular as ações municipais no campo 
da Assistência Social, confonne o disposto nos Artigos 22, 23, 24 e 25 da Lei n° 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993; 

H - propor ao Conselho Municipal da Assistência Social - 
CMAS, a Política Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os 
critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de 
beneficios, serviços, programas e projetos; 

III - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, 
respeitando as diretrizes estabelecidas pelo CMAS 

IV - encaminhar à apreciação do CMAS, mensalmente, de forma 
sintética e anualmente, de forma analítica, relatórios de atividades; 

V - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência 
Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos cursos do Fundo Municipal 
de Assistência Social 

VI - proceder à transferência dos recursos destinados à 
assistência social, na forma prevista em Lei; 

VII - prestar assessoramento técnico as entidades e organizações 
de assistência social no Município 

VIII - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de 
entidades e organizações de assistência social no Município; 

IX - articular-se com os órgãos responsáveis pelas Políticas 
Sócio-Econômicas Setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às 
necessidades básicas; 

1' 
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Estado do Rio Grande do Sul 

X - prestar apoio administrativo necessário ao funcionamento do 
CMAS; 

Xl - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

XII - formular política para a qualificação sistemática e 
continuada de recursos humanos no campo de assistência social; 

XIII - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as 
análises de necessidades e formulação de proposição para a área. 

CAPÍTULO IV 

Do Conselho Municipal de Assistência Social 

Seção 1 

Da criação e natureza do Conselho 
Art. 6° - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente e de âmbito municipal, disposto na 
Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Seção II 
Art. 70 - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
1 - definir as prioridades da política de assistência social; 
II - estabelecer as diretrizes à serem respeitadas na elaboração do 

Plano Municipal de Assistência Social; 
III- aprovar o Plano e a Política Municipal de Assistência Social; 
TV - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência 

prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas no Município; 
V - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos 

serviços de assistência social públicos e privados no âmbito municipal; 
VI - aprovar critérios para a elaboração de contratos ou 

convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de 
assistência social no âmbito municipal; 

VII. - apreciar e aprovar previamente os contratos e convênios 
referidos no inciso anterior; 

VIII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IX - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social; 
X - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou 

extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal 
de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e 

r' 
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do CMAS e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema descentralizado de 
Assistência Social; 

Xl - estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de recursos do 
Fundo Muiiicipai de Assistência Social - FMAS, ou do orçamento, às entidades e 
organizações de -assistência social governamentais e não-governamentais; 

XII - apreciar e aprovar previam ente os repasses referidos no 
inciso anterior; 

XIII - apreciar e aprovar a proposta- orçamentária- para- compor o 
Orçamento Municipal; 

XIV - aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios 
evivais; 

XV - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem corno os 
ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos, serviços e beneficios aprovados; 

XVI - definir critérios de- inscrição e funcionamento, fiscalizar- as 
entidades e organizações de assistência social, governamentais e-não-governamentais; 

XVII - examinar denúncias relativas à área de Assistência Social e 
encaminhá-las ao- Ministórto Público quando necessário; 

XVIII - divulgar, no Dráno Oficial do Estado ou do Mumcipio, 
todas as resoluções. bem conur as contas -  do-  Fundo Municipal: de Assistência Social 
aprovadas. 

Art. 80 - O funcionamento-  das entidades e -  organizações de -
Assistência. Social no Município de Taquari, dependem de prévia inscrição no Conselho 
IMunicipal de Assistência Social. 

Parágrafo Unico - O Conselho Municipal de Assistência Social 
poderá ou não conceder a inscrição á entidade ou ás organizações assistenciais, ou cassá-
lo quando estas estiverem em desacordo com esta Lei. 

Seção .111 

Da composição 
Art. T - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é 

composto por 12 (doze) membros e respectivos suplentes, de acordo com os seguintes 
critérios: 

1 - 06 (seis) representantes do Governo Municipal; 
II - 06 (seis) representantes -da. sociedade CVÍl, escolhidos dentre 

representantes das organizações de- usuários, das entidades e organizações de assistência-
social e -dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do 
Ministério-Público: 

§ 11) - Cada titular -do c-MAS terá. 01 (urn) suplente, oriundo da 
mesma categoria.. 

- ti 
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§- 2° - Somente será admitida a participação no CMAS de entidades 
juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 

§ 3° - A. soma dos representantes de que trata o Inciso II, do 
presente Artigo não será inferior à metade do total de membros do CMAS. 

4° - Os representantes das entidades componentes do CMAS 
serão indicados por suas respectivas entidades e posleriormerte, nomeadas pelo Prefeito 
Municipal. 

Os representantes do Governo Municipal serão de livre 
escolha do Prefeito Municipal. 

§ 60 - O exercício da função de Conselheiu .é considerado serviço 
público relevante, e não será remunerado. 

§ 7° - O mandato das entidades componentes do Conselho 
Municipal de Assistência Socia.l - CMAS será de 02 (dois) anos. 

§ 80 - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em 
resoluções. 

Art. 10 - A diretoria será eleita dentre seus membros, bem como 
poderá prever no seu Remento interno, outras estruturas de funcionamento. 

Art. ii - O Poder Executivo Municipal dará suporte 
.,- 	ç ,_.. 	j, 	 C' 	 f'7IAC' 

aujiijfljSu ativo ao unscitio .1vnu1Ipa ut.. !1 ILç,1aAa )Ot.,iaj 13. 

CAPITULO V 

Do Fundo Municipal de Assistbtda Social 

Art. 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, 
dest;nado a captação, e aphcação de recursos à serem utilizados segundo a Lei Federal o 0  
8,742 f93 easdel.iberaçõesdo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

Art. 13 - o FMAS será, vinculado ao órgão da Administração 
Municipal responsável oela Política de Assistência Social sob orientação e controle do 
CMA.S. 

Art; 14 - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 

1 - dotação consignada anualmente no Orçamento Municipal as 
verbas adicionais que a Lei estabelece no decurso de cada. exercício; 

Ti - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências 
de recursos de pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais u estrangeiras, governamentais e ou 
não-governamentais de qualquer natureza.; 

111 - transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos 
Nacional e Estadual de Assistência. Social (FNAS e FEAS); 

' 
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Estado do Rio Grande do Sul 

IV - prcduto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, 
respeitada a legislação em vigore da venda de materiais, publicações e eventos; 

V - recixrsog advittdos de auxílios, eonvêrdos; acordos e coïttratos 
flrmados entre o Município e Instituições Privadas e Públicas, Nacionais e Jnieniacionai.s, 
Federais, Estaduais e Municipais - para repasse à entidades executaras de Prograrrias de 
Ações de Assistência Social; 

Vi - outras receitas que lhe vierem-a ser destinadas 
Parãgrafõ lJnico - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social serão depositados em conta especial em estabelecimento oficial de crédito. 
Art. 15 - Os recursos do FMAS serão aplicados em: 
1 - financiamento total ou parcial de programas, projetos, 

atividades e serviços de- assistência social desenvolvidos por órgi os governamentais ou-
não-governamentais, quando em sintuni com a polutica. e Plano Municipal de 
Assistência Sociai; 

II - pagamento pela prestação de serviços à entidades de direito 
público e privado para execução de programas e projetos especificas do setor de 
assistência social 

iii - desenvolvimento de programas 1e capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência. social; 

IV - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no 
inciso 1 do Mt 15, da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Art. 16- O repasse de recursos para as entidades e organizações de 
assistência social, de-vidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, será efetivado -  por-intermédia do-FMIAS, de acordo cour critérios estabelecidos 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Únicõ - As transferências de recursos para 
organizaçes governamentaIs e não-governamentais de assistência social serão 
processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo à 
legislação vigente sobre matéria e de conformidade com os programas, projetos e 
serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - cMAS. 

Art. 17 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal 
de Assistência Social serão submetidos: à apreciação do Conselho Municipal: de 
Assistência Social - CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente; de forma 
analítica. 
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CAPÍTULO \! 

Das disposições trans iónas 
Art. 18 - Caberá ao Poder Exeçuivo coordenar o processo de 

eieiço do primeiro mandato dos representantes da sociedade civil para o CMAS, no 
prazo de - até 45-  (quarenta e cinco) dias após a pubhcaço desta Lei. 

.Art. 19 - O FMAS será regulamentado através de Decreto 
Executivo no prazo máximode 45 (quarenta e cinco) dias. 

At. 2 - O CMAS, após a posse, irá elaborar e aprovar o 
Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 21 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de 
dotações orçarnentárias próprias do- Orçamento MunicipaL 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Lei a° 1.564 de 19 de setembro de 1995. 

GABINETE DO PREF-EITO-MIJNICWAL bE TAQI.JARL 

iaimr tu1z Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Fubhqaee-- 

Joío 
kiIiiSecretári1ipa.i dA'dmini 

e Recursos Hui*anos 
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Estado do Rio Grande do Sul 

ofn. 	 Taquari,21 de Julho de 1999. 

Senhora Diretora: 

Em 	atenção 	ao 	oficio 	n.01/99,deste 
Departamento de Assistência Social, vimos muito respeitosamente apresentar 
os representantes do Governo Municipal, para fazerem parte do Conselho 
Municipal de Assistência conforme preconiza o art. 9°, inciso 1, da Lei 1830 
de 02 de Julho de 1999: 
1. 	 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento 

- 	Titular: 	Joaquim José Cardoso 
Suplente: Maria Isabel P. e Souza 

Departamento de Assistência Social 
- 	Titular: 	Elizete Souza da Siveira 

Suplente: Leci Souza de Almeida 
Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente 
- 	Titular: 	Nelson Bilhar Hackman 

Suplente: Maria Conceição Pereira da Silva 
Secretaria Municipal da Fazenda 
- 	Titular: 	Carlos Roberto Atkinson 

Suplente: Rosana Aparecida de Jesus Martins 
Secretaria Municipal da Administração e Recursos 
Humanos 
- 	Titular: 	João Carlos de Q. Coutinho 

Suplente: Mansa Jocéle Vidal 
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6. 	 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
- 	Titular: 	João Batista Bastos Pereira 

Suplente: Taís Fink Ramos 

Sem outro objetivo, subscrevemo-nos 

tçnciosatiente 

NAMIRLUIZJA TSCH 
Prefeito Municipal 

lima. Sra. Diretora 
Departamento de Assistência Social 
Prefeitura Municipal de Taquari,RS 
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Taquari, 20 de julho de 1999. 
PDM/JR 

Senhor Prefeito: 

MIURA MDUC!?L EiE TØ1JRI 
'LíkDO b r"'í3/95 

r'. 

do99 
D4i v *.  - 

Cabe-nos, pelo presente, solicitar a V. 
Exa., sejam feitas correções no texto da Lei n° 1.830, 
sancionada em 02/07/99. 

A Câmara, através de emendas, modificou o 
texto do art. 90,  suprimindo as alíneas que descreviam 
os representantes do Governo Municipal e da sociedade 
civil no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Tal alteração não foi observada quando da 
sanção da referida Lei, o que solicitamos seja 
providenciado. 

Sendo o que se apresentava para o momento, 
reiteramos votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

Ver. WUM David Mulinari, 
Presidente. 

A S. Exa. o Senhor: 
	 OU / ?fl 7 

Dr. Namir Luiz Jantsch 
DD. Prefeito Municipal 
N/Cidade 

Luiz )aflUC' 

Pvoiet0 MurnC 
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Taquari, 09 de julho de 1999. 
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Excelentíssimo Senhor Prefeito: " 

Em comprimento ao Art. 90,  inciso 1, da Lei n.° 1830 de 
02.07.1999, que refere-se da composição do Conselho 
Municipal de Assistência Social, solicitamos a Vossa 
Excelência indicar os representantes, nomeando o titular e o 
suplente das seguintes secretarias: 
O Secretaria Municipal do Planejamento e Coordenação; 
• Departamento de Assistência Social; 
• Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente; 
• Secretaria Municipal da Fazenda; 
O Secretaria Municipal da Administração e Recursos 

Humanos; 
O Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo- 
nos, 

Atenciosamente. 

Of. Circ. N.° 01/99 

1 

uno Si'. Namir Luiz Jantsch, 
 ti- 

Prefeito Municipal 	 ELIZETE SOUZA DA SILVEIRA 
Assistente Social 

CRESS iW 4486 
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Of 02/99 	 Taquari, 21 de julho de 1999. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 

Conforme conversação com secretários e funcionários 

das respectivas secretarias da Prefeitura, temos as seguintes indicações dos 

representantes do Governo Municipal para fazerem parte do Conselho 

Municipal de Assistência Social: 

- Secretaria Municipal do Planejamento e Coordenação 

Titular: Joaquim José Cardoso 

Suplente: Maria Isabel Precht e Souza 

- Departamento de Assistência Social 

Titular: Elizete Souza da Silveira 

Suplente: Leci Souza de Almeida 

- Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente 

Titular: Nelson Bilhar Hackman 

Suplente: Maria Conceição Pereira da Silva 

- Secretaria Municipal da Fazenda 

Titular: Carlos Roberto Atkinson 

Suplente: Rosana Aparecida de Jesus Martins 

- Secretaria Municipal da Administração e Recursos 

Humanos 

Titular: João Carlos de Quadros Coutinho 

Suplente: Mansa Jocéle Vidal 
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- Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Titular: João Batista Bastos Pereira 

Suplente: Tais Fink Ramos 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo- 
nos, 

Atenciosamente 

ELIZETE SOUZA DA SILVEIRA 
Assistente Social 

CRESS A-d 4486 

limo. Sr. 
NAM[R LUTZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Ti© EP\L&\ C©L 
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Prefei uru municipul dE uqUÍr' 
Namr Laiz Jp,i 

Estado do Rio Grande do Sul 	 , 

Ojeto 

	

	

A CL., 	iii* 

de lei ng 2.399/99 

1' ..iu.nte 

E)ispoe sobre a Pohtca de Assistcncia 5oci: 
ai no Município, cria o Conselho Municipal 
dc Assistenca social, o Fundo Municipal a 

lÍ 
ele vinculado e da outras providências 

JAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 

Oas disposições gerais 

Ar -t. 11  - A Assistência SociaL direito do cidadão e dever 
do Estado, é a Política de Seguridade Social não contribuitiva, que prevê 

\ / 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto de ações de 

\ iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

Art. 20 - A Assistência Social tem por obeti vos: 
1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice 
II - o amparo às crianças e adotecentes carentes 
III a promoção de sua integração ao mercado de 

trabalho; 
1V - a habilitação e/ou reabiiitaçào das pessoas 

portadoras de deiciência e a promoção de sua integração á vida 
com unitri a; 

V - a garantia de um sali10 mínimo de benetício mensal 
à pessoa portadora de deticiência e ao idoso, que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de té-la provida por sua 
família, garantindo o repasse da esfera federal. 

CAPITULO 11 

Do Sistema Municipal de Assistência 5ocia 
Art. 31  - O conjunto dos serviços, proranias, projetos 

e benefícios de Assistência Social prestados por ár,gãos públicos e por or - 
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ganizações de as; tência social, sem fins lucrativo; - Rede Municipal de 

Assistência Social e a instância d berativa composta pelos diversos 

setores envolvido;, na área, contorme a Lei n° 8.742(93 1  constituem o 

Sistema Municipal de Assistência Social - SMAS. 
Art. 4P - O Sistema Municipal de Assistência Social tem 

corno base as seguintes diretrizes: 
1 - deceritraiização e reionaiização das ações e dos 

recursos das três instâncias de governo na prestação de serviços 
assistenciais; 

TI - articuiaçào das ações dos prestadores de serviços 

públicos e privados; 
III. - planejamento, orgamzaçao, execução e avaliação de 

atividades preventivas conconiitantes às ações ernergenciais o 

IV - participação popular através de organizações 

representativas da sociedade civil ou outros ; 

Y - implementação de ações e serviços de acesso 
universal para efetivação da Assistência Social. 

CA1TULO Iii 

La qastão 

J 	 ArL 5 1  - Compete ao óI -gão da Administração 
respons'ávei pela Política Municipal de Assistência Social: 

1 - coordenar, executar e articular as ações municipais 
rio campo da Assistência Sociai conforme o uisposro rios Artigos 22, 23

31 

24 e 25 da Lei n° 8,742, de 07 de aezernbro de 199.3 ; 
ii - propor ao Conseiho Municipal da Assistência Social - 

CMAS, a Polftica Muniapal de Assistênda Social, suas norma; geral;, bern 
corno os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de 
qualidade na prestação de benefícios, serviço;, programas e profrtos ; 

III - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, 

respeitando as diretrizes estabelecidas pelo CMAS 
J\f - encaminhar à apreciaçào do OvIAS, mensalmente, 

de forma sintética e anualmente, de forma analítica, relatórios de 
atividades 

V - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de 
Assisténcia Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos re- 

Luz 
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cursos do Fundo Municipal de Assistência Social; 
VI - proceder à transferência dos recursos destinados à 

assistência social, na forma prevista em Lei ; 
VII - prestar assessoramento técnico as entidades e 

organizações de assistência soda! no Município; 
VIII - coordenar e manter atualizado o sistema de 

cadastro de entidades e organizações de assistência social no Município ; 
IX - articular-se com os órgãos responsáveis pelas 

Políticas Sócio-Econômicas Setoriais, visando à elevação do patamar 
mínimo de atendimento às necessidades básicas; 

X - prestar apoio administrativo necessário ao 
funcionamento do CHAS; 

XI - epedír os atos normativos necessários à gestão do 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as diretrizes 

	

-\ ( 	
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

XII - formular política para a qualfficação sistemática e 
continuada de recursos humanos no campo de assistência social; 

J XIII - desenvolver estudos e pesquisas para 
fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposição para 
a área. 

CAPÍTULO IV 

Do Conselho Municipal de Assistência Socia' 

Seção 1 

Da criação e natureza do Conselho 
A'rt 6 11  - Fica criado o Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente e de 
âmbito municipal, disposto na Lei Federal n° 8.72, de 7 de dezembro de 
1993. 

Seção II 
Art 7° - Compete ao Conselho Municipal de Assistência 

Social: 

- 
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1 - definir as prioridades da política de assistência social; 
II - estabelecer as diretrizes à serem respeitadas na 

elaboração do Plano Municipal de Assistência Social ; 
III - aprovar o Plano e a Política Municipal de 

Assistência Social ; 
IV - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 

assistência prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e 
privadas no Município; 

V - definir critérios de qualidade para o funcionamento 
dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito municipal; 

VI - aprovar critérios para a elaboração de contratos ou 
convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam 
serviços de assistência social no âmbito municipal ; 

VII - apreciar e aprovar previ arnente os contratos e 
convênios referidos no inciso anterior; 

VIII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IX - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

parti ci pativo de assistência social ; 
X - convocar ordinariarnente, a cada 2 (dois) anos, ou 

J extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a 
Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de 
avaliar a situação da Assistência Social e do CMAS e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema descentralizado de Assistência Social ; 

XI - estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, ou do 
orçamento, às entidades e organizações de assistência social 
governamentais e não-governamentais; 

XII - apreciar e aprovar previamente os repasses 
referidos no Inciso anterior; 

XIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária para 
compor o Orçam ento Municipal ; 

XIV - aprovar critérios de concessão e valor dos 
benefícios eventuais; 

XV - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem co- 
mo os ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos, serviços e 
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benefícios aprovados; 
XVI - definir critérios de inscrição e funcionamento, 

fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, 
governamentais e não-governamentais; 

XVII - egaminar denúncias relativas à área de 
Assistência Social e encaminhá-las ao Ministério Público quando 
necessário; 

XVIII - divulgar, no Diário Oficial do Estado ou do 
Município, todas as sua resoluções )  bem como as contas do Fundo 
Municipal de Assistência Social aprovadas. 

Art 80  - O funcionamento das entidades e organizaçôes 
de Assistência Social no município de Taquan dependem de prévia 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Assistência 
Social poderá não conceder a inscrição à entidade ou às organizações 

". 

	

	assistenciais, ou cassá-lo quando estas estiverem em desacordo com esta 
Lei. 

Seção III 

Da composição 
Art 90 - o Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS é composto por 16 (dezesseis) membros e respectivos suplentes, de 
acordo com os seguintes critérios: 

1 - 08 (oito) representantes do. Governo Municipal: 
Um representante da Secretaria Municipal do 

Planejamento e Coordenação; 
Um representante do Departamento de Assistência 

Social ; 
Uni representante da Secretaria Municipal da Saúde 

e Meio Ambiente; 
Uni representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda; 
Um representante da Secretaria Municipal da 

Administração e Recursos Humanos; 
1) Uni representante da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

ML3a\ ©[j*m Luz MuMCO - 	 - - 	- 	-------- rim..- - 
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I 
g) Um representante da Secretaria Municipal da 

Agricultura; 
li) Um representante da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo. 
TI - 08 (oito) representantes da sociedade civi1 

escolhidos dentre representantes das organizações de usuános, das 
entidades e organizações de assistênda social e dos trabalhadores do 
setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público: 

Uni representante da Liga das Assodações de Bairros; 
Um representante do Sindicato dos Trabalhadores; / 
Um representante de Instituição de atendimento à 

criança e/ou adolescente ; 
Um representante de Instituição Religiosa; 
Um representante do Clube de Idosos; 

O Uni representante da Associação de Pais e Amigos dos 
[cepcionais (AFAE) 

Uni representante dos Assistentes Sociais; 
Um representante dos Psicólogos 

§ 10 - Cada titular do CHAS terá 1 (um) suplente, 
oriundo da mesma categoria. 

20  - Somente será admitida a participação no CMAS 
de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 

S 3° - A soma dos representantes de que trata o inciso 
II, do presente artigo não será inferior à metade do total de membros do 
CMAS. 

§ 40  - Os representantes das entidades componentes do 
CMAS serão indicados por suas respectivas entidades e postenormente, 
nomeadas pelo Prefeito Municipal. 

§ 5.0 - Os representantes do Governo Municipal serão 
de livre escolha do Prefeito Municipal. 

s 6 - O eerddo da função de Conselheiro é 
considerado serviço público relevante, e não será remunerado. 

§ 71  - O mandato das entidades componentes do 
Conselho Muncipal de Assistência Social - CMAS será de 2 (dois) anos. 

§ 81  - As decisões do CMAS serão consubstandadas em 
resoluções. 

Art 10 - A diretoria será eleita dentre seus membros, 

SAtCON: E 
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bem como poderá prever no seu Regimento Interno, outras estruturas de 
funcionamento. 

Art 11 - O Poder Execuiivo Municipal dará suporte 
adniinistraiivo ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

CAPItULO V 

Do Fundo Municipal de Assistência SociW 
Art 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência 

Social, destinado a captação, e aplicação de recursos à serem utilizados 
segundo a Lei Federal n° 8.742(93 e as deliberações do Conselho 
Municipal de Assistência Soda! - CMAS. 

ArL 13 - O FMAS será vinculado ao órgão da 
Administração Municipal responsável pela Política de Assistência Social 
sob orientação e controle do CMAS. 

Art. 14 - Constituirão receitas do Fundo Municipal de 
Assistência Social: 

1 - dotação consignada anualmente no Orçamento 

J Municipal e as verbas adicionais que a Lei estabelece no decurso de cada 
exercicio 

II - doações, awdlios, contribuições, subvenções e 
transferêndas de recursos de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, governamentais e ou não-governamentais de qualquer 
natureza; 

III - transferências de recursos financeiros onundos dos 
Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social (FNAS e FEAS); 

IV - produto de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis, respeitada a legislação em vigor e da venda de materiais, 
publicações e eventos; 

V - recursos advindos de auxílios, convênios, acordos e 
contratos firmados entre o Município e Instituições Privadas e Públicas, 
Nacionais e Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais - para repasse 
à entidades executoras de programas de ações de Assistência Social ; 

VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 
Parágrafo Único - Os recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social serão depositados em conta especial em 
estabelecimento oficial de crédito. 

SANCION2SE 
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Art. 15 - Os recursos do FMAS serão aplicados em: 
1 - financiamento total ou parcial de programas, 

projetos, ati'i.'idades e sen.iços de assistência social desenvolvidos por 
órgãos governamentais ou não-governamentais, quando em sintonia com 
a política e Plano Municipal de Assistência Social ; 

II - pagamento pela prestação de serviços à entidades 
de direito público e privado para execução de programas e projetos 
específicos do setor de assistência social ; 

III - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social; 

IV - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o 
disposto no Inciso 1 do Art 15, da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Art. 16 - O repasse de recursos para as entidades e 
organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselhõ 
Nacional de Assistência Social - CNAS, será efetivado por intermédio do 

\1 EMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de 

' \ Assistência Social. 

• 	 Parágrafo Qnico - As transferências de recursos para 
( organizações governamentais e não-governamentais de assistência social 

serão processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou 
similares, obedecendo à legislação vigente sobre matéria e de 
conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - CHAS. 

Art. 17 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo 
Muncipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS, mensalnente, de forma sintética 
e, anualmente, de forma analítica. 

CAPfTULO VI 

Das disposições transitórias 
Art 18 - Caberá ao Poder Executivo coordenar o 

processo de eleição do primeiro mandato dos representantes da sociedade 
civil para o CIvIAS, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação desta Lei. 

SANCtOSE 

VnMAIAMM 	
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Art 19 - O FIvIAS será regulamentado através de 
Decreto Executivo no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 20 - O UvIAS, após a posse, irá elaborar e aprovar 
o Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 21 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal. 

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as Leis n°s. 1.2146, de 15.09.93 e 1.564, de 19(09(95. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namr Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 	 SANCON 
e Recursos Humanos 	 2j°jf.LL 

Nnd 	
Tantsc? 
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Senhor Presidente, 

O Vereador que este subscreve, de conformidade com 
o Regimento Interno da Câmara (art.156, II), re-
quer a V. Exa. Sej a incluída ao prcj etc de lei n° 
2.399/99 a seguinte: 
Emenda no 1 
Altere-se a redação do art. 9 0  do projeto de lei 
n° 2.399/99, que passa a ter o sequinte teor: 

"Art. 90 - O Conselho Municipal de Assis-
tência Social - CMAS é composto por 12 (doze.) mem-
bros e respectivos suplentes, de acorcto com os se-
guintes critérios: 

1 	- 06 (seis) representantes do Governo 
Municipal; 

II - 06 (seis) representantes da socie-
dade civil, escolhidos dentre repres entantes das 
organizações de usuários, das entidades e organi-
zações de assistência social e dos trabalhadores 
do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscali-
zação do Ministério Público. 

§1 0 _ 

§2 0 - 	.............. 
. 	

30 	
- 	 .............. 

§ 1 O  
§50_ 

§ 60 	- 	 .............. 

§7°- 

8 ° 	 - 	 ..............

// 

Sala das Sessões, 1 °  de julho de 1999. 

Ver. /U10 línari 

SANCIONE -SF 
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TAOUAOI 

Senhor Presidente, 

O Vereador que este 
o Regimento Interno 
quer a V. Exa. Seja 
2.399/99 a seguinte: 
Emenda n° 2 

Tt0vA DO! 

1 
pi&o 	r 

subscreve, de conformidade çom 
da Câmara (art.156, II, re-
incluída ao projeto de lei n° 

Altere-se a redação do art. 22 projeto de lei n° 
2.3991/99, que passa a ter o seguinte teor: 

"Art. 22 - Revogam-se as disposiçi5es em 
contrário, especialmente a Lei n° 1.564, de 
19/09/95". 

Sala das Sessões, 10  de julho de 1999. 

Ver. 	lo M.linari 

' A 
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«Dispõe sobre a Política de Assistência Sod-
ai no Município, cria o Conselho Municipal 
de Assistência Social, o Fundo Municipal à 
ele vinculado e dá outras providências". 

NAMIR LUIZJANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

F/ÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CI4PÍTUW 1 

Das disposições gerais 
Art [ - A Assistência Social, direito do cidadão e dever 

• do Estado, é a Política de Segundade Social não contribuitiva, que prevê 
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas. 

Art. 2 0  - A Assistência Social tem por objetivos: 
1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice ; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
1H - a promoção de sua integração ao mercado de 

trabalho; 
IV - a habilitação e(ou reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, garantindo o repasse da esfera federal. 

CAPÍTUW II 

Do Sistema Municipal de Assistência 5ocia 
Art. 3° - O conjunto dos serviços, programas, projetos 

e benefícios de Assistência Social prestados por órgãos públicos e por 
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ganizações de assistência social, sem fins lucrativos - Rede Municipal de 
Assistênda Sociál - a instância deliberativa composta pelos diversos 
setores envolvidos na área, conforme a Lei no 8.742(93, constituem o 
Sistema Municipal de Assistência Social -. SMAS 

Art. 40 - O Sistema Municipal de Assistência Social tem 
como base as seguintes diretrizes: 

1 - descentralização e regionalização das ações e dos 
recursos das três instâncias de governo na prestação de serviços 
assistenciais; 

TI - articulação das ações dos prestadores de serviços 
piblicos e privados; 

III - planejamento, organização, execução e avaliação de 
atividades preventivas concornitantes às ações emergenoais; 

IV - participação popular através de organizações 
representativas da sociedade civil ou outros; 

V - implementação de ações e serviços de acesso 
universal para efetivação da Assistência Social. 

CAPÍTULO III 

Da gestão 

J 	 Art; 50 - Compete ao órgão da Administração 
responsável pela Política Municipal de Assistência Social: 

1 - coordenar, executar e articular as ações municipais 
no campo da Assistência Social, conforme o disposto nos Artigos 22, 23, 
24 e 25 da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

II - propor ao C.onselho Municipal da Assistência Social - 
CMAS, a Política Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem 
como os critérios de priondade.e de elegibilidade, além de padrões de 
qualidade na prestação de benetídos, seniços, programas e projetos ; 

111 - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, 
respeitando as diretrizes estabelecidas pelo CtvIAS ; 

TV encaminhar à apreciação do UVIAS, mensalmente, 
de forma sint€tica'..e anualmente, de forma analítica, relatórios de 
atividades; 

V -.elaborar e submeter ao Conselho Municipal de 
Assistência Social os programas  anuais e plurianuais de aplicação dos re- 
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cursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
- 	VI - proceder à transferência dos recursos destinados à 

assistência social, na forma prevista em Lei; 
VII - prestar assessoramento técnico as entidades e 

organizações de assistência social no Município; 
VIII - coordenar, e manter atualizado o sistema de 

cadastro de entidades é organizações de assistência social no Município; 
IX - articular-se com os órgãos responsáveis pelas 

Políticas Sócio-Econômicas Setonais, visando à elevação do patamar 
mínimo de atendimento às necessidades básicas; 

X - prestar apoio administrativo necessário ao 
funcionamento do CMAS; 

XI - expedir os atos normativos necessános à gestão do 
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

	

à
\( 	 XII - formular política para a qualificação sistemática e 

continuada de recursos humanos no campo de assistênda social; 

J XIII - desenvolver estudos e pesquisas para 
fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposição para 
a área. 

, 

CAPtE ULO IV 

Do Conselho Municipal de Assistência Sodai 

Seção 1 

Da criação e natureza do Conselho 
Art. 60  - Fica criado o Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente e de 
âmbito municipal, disposto na Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993. 

Seção II 
Art. 7° - Compete ao Conselho Municipal de Assistêiida 

Social: 
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1 - definir as prioridades da política de assistência social; 
II - estabelecer as diretrizes à serem respeitadas na 

elaboração do Plano Municipal  de Assistência Social; 
III - aprovar o Plano e a Política Municipal de 

AssistênciãSocial; 
IV - àcompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 

assistência prestados à população pelõs órgâós, entidades públicas e 
privadas no Município; 

V - definir critérios•de qualidade para o funcionamento 
dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito munidpal; 

VI - aprovar critérios para a elaboração de contratos ou 
convênios entre o setor publico e as entidades privadas que prestam 
serviços de assistência social no âmbito municipal; 

VII - apreciar e aprovar previamente os contratos e 
convênios referidos no inciso anterior; 

VIII.- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IX -, zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

pàrtidpativo de assistência social; 
X - cnvocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou 

extraordinariamente, Ypor maioria absoluta de seus membros, a 
Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de 
avaliar a situação da Assistência Social e do CMAS e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema descentralizado de Assistência Social; 

XI - estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de 
recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, ou do 
orçamento, às entidades e organizações de assistência social 
governamental s e não-governamentais; 

XII - apreciar e aprovar previamente os. repasses 
referidos no Inciso anterior; 	. 

XIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária para 
compor o Orçamento Municipal; 

XIV - aprovar critérios de concessão e valor dos 
benefícios eventuais; 

XV - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem co-
mo os ganhos sociais e:p  desempenho dos programas, projetos, serviços e 
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benefícios aprovados; 
XVI - definir critérios de inscrição e funcionamento, 

fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, 
governamentais e não-governamentais; 

XVII - e,aminar denúncias relativas à área de 
Assistência Social e encaminhá-las ao Ministério Público qu ando 

necessário; 
XVIII - divulgar, no Diário Oficial do Estado ou do 

Município, todas as sua resoluções, bem como as contas do Fundo 
Municipal de Assistência Social aprovadas. 

Art 80 - O funcionamento das entidades e organizações 
de Assistênda Social no município de Taquari dependem de pré'i.ia 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Sodal. 

Parágrafo Unica - O Conselho Municipal de Assistência 
Social poderá não conceder a inscrição à entidade ou às organizações 
assistenciais, ou cassá-lo quando estas estiverem em desacordo com esta 
Lei. 

Seção III 

Da composição 
Art 9° - O Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS é composto por 16 (dezesseis) membros e respectivos suplentes, de 
acordo com os seguintes critérios: 

1 - 08 (oito) representantes do Governo Municipal: 
Um representante da Secretaria Municipal do 

Planejamento e Coordenação; 
Um representante do Deparlmento de Assistência 

Social; 
Um representante da Secretaria Municipal da Saúde 

e Meio Ambiente; 
Um representante da Secretaria Municipal da 

Fazenda; 
Um representante da Secretaria Municipal da 

Administração e Recursos Humanos; 
1) Uni representante da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura; 

.1_ 
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Um representante da Secretaria Municipal da 
Agricultura; 

Um representante da Secretaria Munldpal de 
Desenvolvimento Ecnômico, Social e Turlsmõ. 

- 	II - 08 (oito) representantes da sociedade civil, 
escolhidos dentre representantes das organizações de usuário; das 
entidades e organizaçóes de assistência sodal e dos trabalhadores do 
setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministénõ Público: 

Um representante da .Uga das Associações de Bairros; 
Um representante do Sindicato dos Trabalhadores; 
Um representante de Instituição de atendimento à 

criança e(ou adolescente ; 
Um representante de Instituição Religiosa; 
Um representante do Clube de Idosos; 
Um representante da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE); 

ç\ 	
g).Urn representante dos Assistentes Sociais; 
h)Um representante dos Psicólogos 
§ .10 - Cada titular do CMAS terá 1 (um) suplente, 

oriundo da mesma categoria. 
§ 20 - Somente será admitida a participação no CMAS 

de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 
§ 3° - A soma dos representantes de que trata o inciso 

II, do presente artigo não será inferior à metade do total de membros do 
CMAS. 

§ 40 - Os representantes das entidades componentes do 
CHAS serão indicados por suas respectivas entidades e postenormente, 
nomeadas pelo Prefeito Municipal. 

§ 5° - Os representantes do Governo Municipal serão 
de livre escolha do Prefeito Municipal. 

S 60  - O exercício da função de Conselheiro é 
considerado serviço público relevante, e não será remunerado. 

S 7° - O mandato das entidades componentes do 
Conselho Muncipal le Assistência Social - CMAS será de 2 (dois).. anos.. 

§ 8° - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em. 
resoluções. 

Art. 10 - A diretoria será eleita dentre seus membros,.. 
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bem como poderá prever no seu Regimento Interno, outras estruturas de 
funcionamento. 

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal dará suporte 
administrativo ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

• CAPITULO V 
4- 

Do Fundo Municipal de Assi5tência Sociai 
Art. 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência' 

Social, destinado a cáptação, e aplicação de recursos à serem utilizados 
segundo a Lei Federal n° 8.742(93 e as deliberações do Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS. 

Art. 13 - O FMAS será vinculado ao árgão da 
Mministração Municipal responsável pela Política de Assistência Social 
sob orientação e controle do CMAS. 

Art. 14 - Constituirão receitas do Fundo Municipal de 
Assistência Social: 

1 - dotação consignada anualmente no Orçamento 
Municipal e as verbas adicionais que a Lei estabelece no decurso de cada 
exerdao; 

II - doações, auxflios, contribuições, subvenções e 
transferêndas de tcursos de pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, governamentais e ou não-governamentais de qualquer 
natureza; 

III transferêndas de recursos financeiros onundos dos 
Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social (FNAS e FEAS); 

IV - produto de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis, respeitada a legislação em vigor e da venda de materiais, 
publicações e eventos; 

V - recursos advindos de auxflios, convênlos, acordos e 
contratos firmados entre o Município e Instituições Privadas e Ptblicas, 
Nacionais e Internadonais, Federais, Estaduais e Municipais - para repasse 
à entidades executaras de programas de ações de Assistência Social; 

VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 
Parágrafo Único - Os recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social serão depositados em conta especial em 
estabeledmento oficial de crédito. 
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Art. 15 - Os recursos do FMAS serão aplicados em: 
1 

- financiamento total ou parcial de programas, 
projetos, atividades e serviços de asslsênda social desenvolvidos por 
órgãos governamentais-ou não-governamentais, quando em sintonia com 
a política e Plano Municipal de Assistência Social; 

II - pagamento pela prestação de serviços à entidades 
de direito público e privado para execução de programas e projetos 
especificas do setor de assistência social; 

1H - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social; 

IV - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o 
disposto no Inciso 1 do Art 15, da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Art. 16 - O repasse de recursos para as entidades e 
organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, será efetivado por intermédio do 

\I ÍMÃS, de acordo com critérios  estabelecidos pelo Conselho Municipal de 
' \ Assistênda Social. 

j 	 Parágrao (mico - As transferêndas de recursos para 
( organizações governanlentais e não-governamentais de assistência social 

serão processadas mediante convênio; contratos, acordos, ajustes ou 
similares, o,bedecendo à legislação vigente sobre matéria e de 
conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

Art. 17 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo 
Muna pai de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho 
Municipal de Assistência Social - CHAS, rnensalniente, de forma sintética 
e, anualmente, de forma analítica. 

CAPfTLILO VI 

Das, disposições transitárias 
Art.•18 - Caberá ao Poder Executivo coordenar o 

processo de eleição do primeiro mandato dos representantes da sociedade 
Civil para o CMAS, noprazo de até 43 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação desta Lei. j 
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Art. 19 - O FMAS será regulamentado através de 
Decreto Executivo no prazo máximo de 45 (quarenta e dnco) dias. 

Art. 20 - O ctvlAS, após a posse, Irá elaborar e aprovar 
o Regimento Interno no prazo de60 (sessenta)dla.s. 

Art. 21 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal. 

Ait. 22 - Revogadas as disposições em contrário, 
especialmente as Leis n°s. 1.446, de 15.09.93 e 1.564, de 19(09(95. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

1 

	 Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Munid pai 

Registre-se e Publique-se: 

João Crlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 

t. 
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Exp. de Motivos no 022 [99 
	

Taquan, 14 de abril de 1999. 

Senhor Presidente: 

Em atendimento a Legislação Federal, que 
busca descentralizar e oficializar a Política de Assistência Social nos 
Municípios, através do funcionamento do Conselho Municipal e o 
respectivo Fundo, vimos muito respeitosamente, submeter a apreciação e 
votação de Vv. Exas.,  o respectivo Projeto de Lei. 

Aprovado o presente Projeto de Lei, irá 
substituir as Leis n°s. 1.446, de 15-09-93 e 1.564, de 19-09-95, que não 
estão sendo aceitas pelas esferas Federal e Estadual, e não atende mais 
determinações da Administração. 

Outrossim, requeremos submeter a 
apreciação do Projeto em regime de urgência, considerando a 
necessidade de encaminhar Plano de Trabalho, para buscar recursos e 
auxílios para as diversas entidades que prestam Assistênda Social, corno o 
Asilo Pella-Bethânea, FUNDACAT, Casa da Criança, Lar São José, APAE, 
entre outras. 

Ate na osarne nte. 

Narnir Luiz Ja .sch 
Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo David Mulinari 
DO. Presidente Câmara Municipal 
NíCidade 
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"Disp6e sobre a Pol{tica de Assis 
tncia Social no Municipio, cria o 
Conselho Municipal de Assist.ncia So 
dai, o Fundo Municipal a ele vincu-
lado e d outras providnoias." 

o Prefeito do Município de Taquari, Nair Luiz Jantsoh, no 
uso de suas atribuiç6es legais, faz saber que o legislativo aprovou e 
promulgo a seguinte lei: 

CAPÍTULO 1 

Das D.isposiçes Gerais 

Art. 19 - A Assistncia Social, direito do cidadão e dever 
do Estado, é a Política de .Seguridade Social no contributiva, que 
prova os niinimos sociais, realizada atraves de um conjunto de açes 
de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento as 
necessidades basicas. 

Art. 29 - A .As.sistncia Social tem por objetivos: 

1 - a proteç.o 	famÍlia, , maternidade,. 	infcia, 	ado- 
iescncia e a velhice; 

II - o amparo, as crianças e adolescentes carentes 
III -• a promoçao de sua integraço ao mercado de trabaiho 
IV - a habilitaço e/ou reabiiitaçao das pessoas portadoras 

de deficincia e a promoçao de sua integraçao vida comunitaria; 
V - a garantia de wn salrio mÍnimo de benefÍcio mensal 

pessoa portadora de deficincia e ao idoso, que comprovem no poséuir 
meios de prover a propria manutençao ou de ti-la provida por sua famÍ-
lia, garantido o repasse da esfera federal. 

OAPÍ PULO II 

Do Sistema Municipal de Assistncia Social 

C©T9 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TA Q 1) AR 1 . R S 

Telefax (051) 653-1266 



Fríf 	itiii] riFI1111iiiJrji] rii 

Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 30 - O conjunto dos serviços, programas, projetos e be-
nefcjos de Assistncia Social, prestados por orgaos publicos e por or-
ganizaçes de assistncia social, sem fins lucrativos - Rede Municipal 
de Assistnoia Social - e a inatnc.ia deliberativa composta pelos di - 
versos setores envolvidos na area, conforme a Lei nQ 8742/93,. consti - 
tuem o.. Sistema Municipal de Assistncia Social - SMAS. 

Art. 4 - O Sistema Municipal de Assistncia Social tem como 
base as seguintes, diretrizes: 

1 - des.cerrtralizaç,o e regionalizaço das açes e dos recur-
sos das trs instnoias de governo na prestaçao de serviços assisten-
ciais; 

II. - articulaço das açes dos prestadores de serviços p * 
blicos e privados; 

III - planejamento,. organi.zaço,,. execuçao e avaliaço de ati 
vidades preventivas conoomitantes as açes em.ergenciais; 

IV - particiDaçao popular atraves de organi.zaçes representa 
tivas da sociedade civil ou outros; 

v - implemen.taçao de ações e. serviços de acesso universal pa 
ra efetivaço da Assist.ncia Social. 

CAPÍTULO 111 

Da gestao 
- Q 

Art. 5 9  - Compete aoorgao da Administraçao responsavel pe-
la Politica Municipal de Assis.tencia Social: 

1 - coordenar, executar e articular as açes municipais no 
campo da Assistncia Social, conforme o disposto nos. artigos 22,. 23 9, 

24 e 25. da Lei n2 8.742 de 07 de dezembro de 1993; 
II - propor ao Conselho Municipal de Âesistancia Social - 

CMAS, a Polticaunioipal de Assistncia Social, suas normas gerais, 
bem como- os criterios de prioridade e de elegibilidade, alem de pa - 
dres de qualidade na restaço de beneffoios., serviços,, programas e 
projetos; 

III - elaborar o Plano Municipal de Assistncia Social, res 
peitando as diretrizes estabelecidas pelo CMAS; 

IV - encaminhar à apreciaço do CMAS, mensalmente, de forma 
sint.otioa e anualmente, de forma analitica, relatorios d.e atividades 
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V - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de As.aietn - 
cia Social os.. programas anuais e plurianuais de aplicaço dos recursos 
o Fundo Municipal de Ass-istncia Social; 

VI - proceder , transferncia dos recursos destinados a assis 
tncia social, na forma prevista em lei; 

VII - prestar assessoramento tenico as entidades e organiza 
ç6es de assistncia social; 

VIII - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro 
de entidades e organizaçes de assistancia social no mw.icpio; 

IX - articular-se com os orgaos responsaveis pelas Politicas 
Scio-Eeonm.1cas Setoriais, visando a eievaçao do patamar minimo de ' 
atendimento as necessidades basicas; 

X - prestar apoio admiíst.rativo necessrio ao funcionamento 
do CMAS; 

XI - expedir os atos normativos necessarios a gesto do Fun-
do Municipal de Aseistancia Social - FMAS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS; 

XII - formular política para a qualificaço sistematica e ecu 
tinuada de recursos humanos no campo da assistncia social; 

XIII - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as 
analises de necessidade e formulaç.o de proposiço para a área. 

CÂPf PULO IV 

Do Conselho Municipal de Assistncia Social 

seçao 1 - Da eriaçao e natureza do Conselho 

Art. 6 - Fica criado o Conselho Municipal de Âssistncia 
Social - CMAS, rgo deliberativo, de carter permanente e ambíto muni 
cipal, disposto na Lei Federal n2 8.742 9  de 7 de dezembro de 1993. 

Seç.o II 

Art. 79 - Compete ao Conselho Municipal de Assistancia So - 
e1a1 

1 - definir as prioridades da política de assietancia social; 
II - estabelecer as diretrizes a serem respeitadas na elabo-

raç,o do Plano Municipal de Assistancia Social; 
III - aprovar, o Plano e a Politica Municipal de Assistencia 

Social; 
IV - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assis - 
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tncia prestados a popuiaçao pelos org aos, entidades pblicas e pri-
'vadas no Municipio; 

V - definir criterios de qualidade para O fi:cionameflto ' 

dos serviços de ass.istncia social piblicos e privados no ambito mu-
nicipal; 

VI - aprovar critrios para a elaboraçao de contratos ou 
oonv&nios entre o setor pi.blico e as éntidades privadas que prestam 
serviços de assistencia. social no ambito mw.icipal; 

VII. - apreciar e aprovar previamente os contratos e conva-
nios referidos no inciao. anterior; 

VIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 
IX - Zelar pela efetivaçao do sistema descentralIzado e par 

ticipativo de assistencia social; 
X - convocar ordinariamente.., a cada 2 (dois) aros, ou extra 

ordinariamezite, por maioria absoluta de seus membros, a Confernoia 
Municipal de Assistricia Social, que tera a atribuiço de avaliar a 
aituaçao da Assistncia Social e do CMAS e propor diretrizes para o 
aperfeiçoamento do sistema descentralizado de Assistncia Social; 

XI - estabelecer diretrizes e criterios para o repasse de 
recursos do Fundo Municipal de Assistnoia Social - FUAS, ou do orça-
mento, às entidades e organizaçe.s de assistancia social governamen-
tais e no-governarnentais; 

XII - apreciar e aprovar previamente os repasses referidos 
no inciso anterior; 

XIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentaria para com 
por o orçamento municipal; 

XIV - aprovar criterios de concesso e valor dos beneficios 
eventuais; 

XV - acompanhar e avaliar a gestao dos recursos, bem corno 
os garbos sociais e o desempenho dos programas, projetos, serviços e 
beneficio e aprovados; 

XVI - definir critrios de inscriç.o e funcionamento e fis-
calizar as entidades e organizaç.es  de assistncia social, govername 
tais e nao-go.vernameritais; 

XVII - examinar deninc1as relativas 	,rea de A8sistencia 
Sooial-e encaminha-las ao Ministerio Publico quando necessario; 

XVIII - divulgar, no Dirio Oficial do Estado ou do Munie-
pio, todas as suas resoluçes, bem corno as contas do Fundo Municipal 
de Assistancia Social aprovadas. 

Art. 89 - O funcionamento das entidades e organizaçes de 
Assistncia Social no município de Taquari dependem de prvia inscri-
ço no Conselho Municipal de Assistncia Social. 
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F 

Pargtafo único - 0onselho. Municia1 de As.sistncia Soci-
al poder. nao conceder a inscriço entidade ou s o.rganizaçes 
assistnoiais ou cass-lo quando estas estiverem em desacordo com es-
ta lei. 

seçao III 

Da composiço 

Ârt. 99 - O Conselho Mw,i.cipal de Assiatncia Social - CMAS 
e composto por 16. '(dezesseis) membros e respectivos s:uplefltes, de acor 
do com os seguintes oriterios: 

1 - 08 (oito) representantes governamentais; 

II - 08 (oito) representantes da sociedade civil: escolhidos 
dentre representantes das organiz.açea de us.uarios, das entidades e or-
ganizaçes de assiatn.cia social e dos trabalhadores do setor, escolhi-
dos em foro p.roprio, sob fiscalizaço do Ministerio Publico. 

l - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo •da mes-
ma categoria representativa. 

- Somente será admitida a partioipaçao no CAS de enti-
dades juridicamente conatituidas e em regular fui. .cionamento. 

39 - A soma dos representantes de que trata o. inciso II, 
do presente artigo no cera inferior metade do total de membros do 
CMAS. 

§ 42 - Os representantes das entidades componentes do CMAS 
sero indicados por suas respectivas entidades e posteriormente, nornea 
das. pelo Prefeito Municipal. 

§ 52 -. Os repre.a.entantes4o. Governo Municipal s.erao de livre 
escolha do. Prefeito. 

§ .6Q. - O exercício da funç.o de Conselheiro 	considerado 
serviço pib1ico relevante, e no ser remunerado. 

§ 72 - O mandato das entidades componentes do CMAS será de 
2 anos. 

§ 82 - As decises do CMAS sero consubstanciadas em resolu 
çes. 
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Art. lO - A diretor4a ser eleita dentre seus membros, bem 
como podera prever no seu regimento interno, outras estrutura-a de fim 
cio.nainento. 

Art. 1I9 - O Poder Executivo Municipal dará suporte adminis 
trativo ao CMAS. 

CAPÍTULO V 

Do Fundo Municipal de Assistncia Social 

Art. 122 - Fica criado o Fundo Municipal de Asaistncia So-
cial, destinado a captaçao, e apiicaçao de recursos a serem utiliza-
dos segundo a Lei Federal n2 8.742/93 e as deliberaçes do Conselho 
Municipal de Assistncia Social. 

2), 	' 
Art. 132 - O FMAS ser vinculado ao.orgo

Y  
da Administraçao 

Municipal responsvel pela Política de Assistncia Social sob orient 
ço e controle do CMAS. 

Art. 14 2  - Constituiro receitas do Fundo Municipal de Assis 
tnoia Social: 

1 - dotaço consignada aualmente no Orçamento Municipal e 
as verbas adicionais que a lei estabelece no decurso de cada exerci - 
cio; 

II - do.:açes, auxilios, contribuiçes, subvençes e transfe 
rncias de recursos de pessoas físicas ou jurfdicas, nacionais ou es-
trangeiras, governamentais ou nao-governamen.tais de qualquer natureza; 

III - transferncias de recursos financeiros oriundos dos 
Fundos Nacional e Estadual de Âssistncia Social(FNAS e FEAS); 

IV - produto de ap1ioaçes  financeiras dos recursos •dispon 
veis, respeitada a iegisiaçao em vigor e da venda d.e materiais, publi 
caçes e eventos; 

V - recursos advindos de aux1ios, convnios, acordo.s e con 
tratos firmados entre o Municipio e Instituiçoes Privadas e Publicas, 
Nacionais •e Internacionais, Federais, Es-tadua-is e Municipais - para 
repasse a entidades executo.ras de programas de açes de Assis•tncia 
Social; 

VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860.000 - T A Q U A R 1 - R S 
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Pargrafo 
eia Social sero 

o 
cial de crédito. 

Único - Os reousos do Fundo Muicipal de Assistn-
depositados em conta especial em estabelecimento ofl 

Art. 15Ç - Os recursos do FMAS serão aplicados em: 

1 - financiamento total ou parcial de programas, projetoe,ati 
vidades e serviços de assistncia social desenvolvidos por rgosgo 
vernamentais ou nao-governaxnentais, quando em sintonia com a politi-
ca e Plano Municipal de Assistncia Social; 

II - pagamento pela prestaço de serviços a entidades de direi 
te publico e privado para ezecuço de programas e projetos especificos 
do setor de assistencia social; 

III - desenvolvimento de programas de capacitaç.o e aperfeiçoa 
mento de recursos humanos na rea de assistncia social; 	 - 

IV - pagamento dos benefícios eventuais, eonforme:o disposto 
no Inciso 1 do artigo 15 da Lei Organica da Assistancia Social. 

Art. 16 - O repasse de recursos para as entidades e organiza 
çes de assistancia social, devidamente registradas no Conselho Nacio 
nal de Assistencia Social - CNAS, sera efetivado por intermedio do 
FMAS, do acordo com criterios estabelecidos pelo Conselho Municipal ' 
de Assistncia Social. 

Pargrafo Único - As transferncias de recursos para organiza 
çes governamentai.s e nao-governamentais de assistencia social serao 
processadas mediante oonvnios, contratos, acordos, ajustes ou simila 
res, obedecendo a iegisiaçao vigente sobre a materia e de conformida 
de com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Muni 
cipal de Âssistncia Social. 

Art.- 17 2  - As contas e os re1at'rios do gestor do Fundo Muni-
cipal de Assis.tncia Social serao submetidos a apreciaçao do Conselho 
Municipal de Âssistncia Social- CMAS, mensalmente, de forma sinteti 
ca e, anualmente, de forma analitioa. 

T1\©PAU C©TJ 
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CAPÍTULO VI 

Das disposiçes transit'rias 

Art. 18 - Caberá ao Poder Executivo coordenar o proosso 
de eleiço do primeiro mandato dos representantes da: 800iedade civil 
para o CMAS, no prazo de ate 45 dias apos a publi.caço desta lei. 

Art. 19 2  - O FMAS ser regulamentado a.travs de Decreto Exe 
ou.tivo no prazo maximo de 45 dias. 

Art. 209 - O CMAS, aps a posse, irá elaborar e aprovar o 
Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 21 2  - As despesas deoorreu-t.ès desta lei correrao a con 
ta de dotaç6es oçamentrias prprias do orçamento municipal. 

Art. 22 - Revogadas as diaposiçes em oontrerio, ftata lei$ 
entra em vigor na data de sua pub1icaço. "e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE. TAQUARI, E 

NÂMIR LUIZ JARPSCH 
Prefeito Municipal 

JOÃO C. Q.  COUTINHO 	- 
Secretario de ,Adrninistraçao 

VAMAIMUAM PAU C©fJ0 
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O CMAS tora a seguinte composiço 

1- Do Governo Munic 
Um representanto 
Um representante 

Um representante 
Um representante 
Um representante 

r) Um representante 
Um representante 
Um representante 

da Secretaria do Planejamento; 
do Departamento de Aesistncia Social; 
de Secretaria da Sade e Maio Ambiente; 

da Secretaria da Fazenda; 
da Secretaria da Administraço; 
da Secretaria de £ducaço e Cultura; 

da 	 J ud ar 
da .in4- tr-L...- 	C 'E 	• 	 1Vitk/T 	G1 41 

Ii) doe poetadores de Serviços da Aha: 
Um r r000ntcntc de Instituiçes de atendimento a criança e/ou adoles- 

te; 
Um representante de Instituiçes Religosae; 

Um representante do Clube dos Idosos; 

Um representante da Associaço do Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

III- dos Profissionais da Área: 
Um representante dos AssistenteSociais 
Um representante doe Psiclogos. 

Iv) dos Ueurios: 
Um representante da Liga das Associaçoe de bairros; 

Um representante do Sindicato doTrabalhadoras. 
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1e.i 	t? 1.564, 	de 19 de setembro de 	1995. 

"CRIA O CONELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

E DÁ OUT()V.IDí RA3 i'R NC1.AS. 

RENI\TO BAI'TISTA DOS SANTOS, l'refcito Municipal de Taquari, Esta-

do do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das at:ibuiçôes que me confere a Lei Orgâ - 

nica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

ART. 1- Fica criado o Con;elho Municipal de Assistência Social-

CMAS, órgão político, financeir e administrativamente autônomo, de 

caráter deliberativo e consulti ro, acerca dos temas que forem de sua 

coiPuetênc .i a em 51 111bito muni ci pai 

ART. 2- Compete ao Consel io Municipal de Assistência Social: 

1 	- definir as prioricJ des da política de assistência 	so - 

cial; 

II 	- estabelecer as dir:trizes a serem observadas na elabora- 

ção do Plano Muriic .pal de Asssiitêncía Social; 

III 	- aprovar a Política Municipal de Assistência Social; 

IV 

	

	- atuar na formulaçã3 de estratégias e controle da execu - 

çào da política de assistência social; 

V 	- propor critérios pira a programação e para as execuções 

financeiras e orça ientárias do Fundo Municipal de Assis-

tência Social, e f.scalizar a movimentação e a aplicação 

dos recursos; 

VI 	- aconipanhar, avalia.-  e fiscalizar os serviços de assistên 

cia prestados à poulaçào pelos árgàos, entidades públi-

cas e privadas do.ilunicíoio; 

' 1 11 	- definir critérios le qualidade para o funcionamento dos 

serviços de assistncia social públicos no âmbito munici 

pai; 

171,11 - definir critérios ara celebração de contratos ou convê--

nios entre o setor público e as entidades privadas que 

prestam serviços cl assistência social no âmbito munici.- 

L 	 pai; 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. postal, 53- Taquari - RS  
CEP 9S0-000 -Telefax (051) 653.1266  



Prefeitura Muncipat de Taquari 
Estado do Rio rande do Sul 

L,.. 

Q- 	' 

1.ei no 1.564, de 19 (le setembrode 1995. 

°CRIP O CONELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

i DÁ OUTRA3 PR()V.IDÍNCI.AS ." 

RENATO i..A1"rIsTA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Taquari, Esta-

do do Rio Grande do Sul. 

FAÇO S)\I3ER, no uso das atibuiçôes que me confere a Lei Orgâ 

nica do Município, que a Cniara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

ART. 12- Fica criado o Con;elho Municipal de Assistência Social-

C11AS, órgão político, financeir e administrativamente autônomo, de 

caráter deliberativo e consulti ,o, acerca dos temas que forem de sua 

coniet-.ncia em âmbito municipal.. 

ART. 22- Compete ao Conselo Municipal de Assistência Social: 

1 	- definir as priorid ides da política de assistência 	so - 

cial; 

II 	- estabelecer as dirtrizes a serem observadas na elabora- 

ÇO (10 Plano Munic pai dc Asssistência Social.; 

III 	- aprovar a Política Municipal de Assistênci.a Social; 

IV 	- atuar na forniulaçã) de estratégias e controle da execu - 

çào da política de assistência social; 

V 	- propor critérios pira a programação e para as execuções 

financeiras e orça rientárias do Fundo Municipal de i\ssis-

tência Social, e f.sca1izar a movimentação e a aplicação 

dos recursos; 

VI 	- aco:upanhar,avalia e fiscalizar os serviços de assistên 

cia prestados à poulaçào pelos órgàos, entidades piibii-

cas e privadas do 14unicíoio; 

definir critérios de qualidade para o funcionamento dos 

serviços de assistmcia social públicos no âmbito munici 

pai; 

- definir critérios para. celebração de contratos ou convê-

nios entre o setor público e as entidades privadas que 

prestam serviços de assistência social no âmbito munici- 
pai; 

Rua Osvaldo Afanha, 1790- Cx. postal, 53 - Taquad- RS 
CEP 9860-000 - Toleíax (051) 653,1266  
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IX - apreciar previ 
	

os contratos e convênios referidos no 

inciso anterid 

X - elaborar e 1provar seu Regimento Interno; 

XI - zelar para Efetivação do sistema descentralizado e 

participatio de assistência social; 

xii - convocar or inariarnente a cada 2 (dois) anos, 	ou 

extraordina iamente por maioria absoluta de seus 

membros, a onferência Municipal de Assistência So 

cial, que t rá a atribuiçào de avaliar a situação' 

à •assistênc a e I.roLor  diretrizes para o 	aperfei 

çoamento do sistema; 

xiii - acompanhar E avaliar a gestão dos recursos, bem co 

mo os ganho sociais e o desempenho dos programas' 

e projetos aprovados. 

ARTIGO 32 - O C AS terá a seguinte composição: 

1 - Do overno Municipal: 

Jepresentante do Departamento de Ação 

ocial; 

Iepresentante da Secretaria de Educação 

Iepresentante da Secretaria de Saúde; 

Iepresentante eia Secretaria da Indústria 

Comércio; 

iepresentante cia Secretaria da Fazenda; 

1epresentante da Secretaria de Obras; 

1epresentante da Febem; 

Iepresnte.nte cio Conselho Tutelar. 

II - Repesentantes dos Prestadores de Serviço' 

da rea: 

a) epresentante da APAE; 

epresentante da Casa da Criança; 

epresentante Asilo Pela e Bethanea; 

epresentante Amparo São José; 

epresentante Soc. São Vicente de Paula; 

1) epresentante Rotary Club (casa da Amiza 

le); 

9) epresentanLe Lions Club; 

h) epresentante Ped. Espírita de Taquari. 

III -  sentantes dos Profissionais da área: 

a)Re )resentantes dos Assistentes sociais; 

b) Re resentantes dos sociólogos; 

Rui Osv!do Aranha, 1790- Cx. postal, 53- Taquari - RS 
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c) Representante d s psicólogos; 

IV - Dos usuários: 

Liga das Associ ções de bairros; 

ACIT; 

CDL. 

§ 12 - Cada titular do C AS terá um suplente, oriundo da mesma 

categoria representativa. 

§ 22 - Somente será admi i6a a participação no CMAS de entida-

des luridicamente constituída e em regular funcionamento. 

§ 32 - A soma dos repres ntantes que tratam os incisos 11,111, 

IV do presente artigo nào •ser inferior à metade do total de mem - 

bros do CMAS. 

ART. 42-  Os membros efet 'vos e suplentes do CMAS, serào.nomea-

dos pelo Prefeito Municipal, edianet indicaçào: 

1 - da autoridade estad ai ou federal correspondente às res - 

pectivas representa ôes; 

II - do único' representa te legal das entidades nos demais ca-

sos. 

§ 12 - Os representantes do Governo Municipal serão de livre 

escolha do Prefeito. 

§ 22 - A diretoria do CMJ\S será composta dos seguintes membros 

eleitos por seus pares: 

- Presidente; 

- Vice-Presidente; 

- 19 Secretário; 

- 29 Secretário. 

§ 32 - O mandato dos ineni 

anos, podendo serem reconduzi 

ART. 52- A atividade dos 

ros da diretoria será de 02 (dois) 

os por igual período. 

membros do CMAS reger-se-á pelas dis- 

posições seguintes: 	,1. 

ii 	 - o exercícfoda fnçào de conselheiro é considerado ser 

viço público rei vante, e não remunerado; 

II 	- os conselheiros erào excluídos do CMAS e substituídos 

pelos respectivo suplentes em caso de faltas injusti.-

ficadas a 03 reu iões consecutivas ou 05 reuniões in-- 

terca ladas; 

III 	- os membros do CM, . S poderão ser substituídos mediante 

solicitação, da ntidade ou autoridade responsável, a-

presentada ao Prfeito Municipal; 

Rua Osva!do Aranha, 1790 Cx. postal, 53- Taquan - AS 
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1V 	- cada membro do C1AS terá direito a um único voto 	na 

sessão plenária; 

V 	- as decisões do CItAS serão consubstanciadas em resolu- 

ções. 

ART. 62- O CMAS terá seu uncionarnento regido por regimento in 

terno próprio e obedecendo às eguintes normas: 

1 	- plenário como órgo de deiiberaçào máxima; 

II 	- as sessões plenár as serão realizadas ordinariamente a 

cada mês e extraodinariamente quando convocadas pelo 

Presidente ou por requerimento da maioria dos seus mem 

bros. 

ART. 72-  A Secretaria Mun. cipal de Saúde e Meio Ambiente pres- 

tará o apoio administrativo neessário ao funcionamento do CMAS. 

ART. 82- Para.nielhor deseiipenho de duas funções poderá recor - 

rer a pessoas e entidades, med. ante os seguintes critérios: 

1 	- consideram-se coL boradoras do CMAS, as instituições 

formadoras de rec rsos humanos para a assistência so- 

cial e as entidad s representativas de profissionais e 

usuários dos servços de assistência social sem embar- 

go de sua condiçàc de membro; 

II 	- poderão ser conviadas pessoas ou instituições de notó 

ria especializaçàc para assessorar o CMAS em assuntos 

específicos; 

III 	- poderào ser criadas comissões internas, constituídas 

por entic1ades-memros do CMAS e outras instituições pa 

ra promover estudcs e emitir pareceres a respeito de 

temas específicos. 

RT. 92-  Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas 

de ampla divulgação. 

Parágrafo Único- As resolições do CMI\S, bem como os temas tra-

tados eni plenário de diretoria e comissões, serão objeto de ampla 

e sistemática divulgação. 

ART. 10- O CMAS elaborará seu Regimento Interno no prazo 	de 

60 (sessenta) dias após a prorntlgaçào da Lei. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. postal, 53- Taquari - RS 	 1 
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)RT. 11- As despesas decorentes da presente Lei, até o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), correrào a conta de dotações orçamentá 

rias próprias da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. 

ART. 12- Revogadas as disposições em contrário, com exceção 

da Lei no 1.446, de 15 de setenhro de 1993, esta Lei entrará 	em 

vigor na data de sua publicaçà. 

GABINETE DO PREFEITO MUNIIPAL DE TAQUARI, 19 de setembro de 

1995. 

TOtAPT3I1 L)S SANTOS 

Prè4eit 	1Jdipa1 

REGISTRE-S1 E PUBLIQUE-SE: 

JOSI'.BENATORIS DE JESUS 

ec. da Administração e Rec. 

Rua Osvado Aranha, 1790- Cx. postal, 53- Taquari . RS 
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Lei n2 1.46, de 15 de seLembro de 1993. 	 LH • 24 T. 

• 	 "Dispõe sobre aCONSTITUlÇAOD000SELOMU. 

NICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL e CRIAÇAO DE 

ÍUNDÕMLJNICIPALa ELE vinculado e d.Tou€tS 

provIdnclas 

HENATO BAP1ISIA DOS SAIITOS, Prerelto Municipal de 	Taqua 

r 1 , 1 '. t. a ii o d u U 1 o 1.. r and e do 5 u 1 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 	Lei 

Prcâiica do Munleipio que a Câmara Munl!ipal de Vereadores aprovou, 

e eu sanciono a seguinte Lei 

111H 	12-Fica constituldo o CONSELHO MUNICIPAL 00 BEM-ES- 

TnP SqclAL, com carater deliberativo e com finalidade de 	assegural 

? carticxpaçc da Lomunidade na elaboração e implementação de p r o - 

II miç da áiee social, tais como de habitaço, de saneamento bsic' 

dt ,  ,i omoç"Io ht.manu e outros, além de gerir o FUNDO MUNIC1FAL 00 BEM-

-E lAR SOCiAL, a que se refere o art 22 da presente lei 

AU1 	22-Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR 	SO- 

CI( 	destinado a propiciar apoio e suporte financeiro 	Impiementa- 

c 	de programas d.i área social, tais como de habitaço, de s a n e a - 

- 	lo bs1co e de proinuço humana voltados à populaço de bala reri 

da 

Afli 	39-Os recursos do FUNDO, em consc,nncIi CfJm as dire 

ti ires e normas do Conselho Municipal do Bem-Estar SocIal, serão a-

o! icadas em 

1- Construço de moradias, 

11- Produço de lotes urbanizados; 

IIl-UrbanIzaço de favelas; 	 •• 

IV-Aqulslçflo de materialde construço;: 

• 	 V-Melhorjas de Unidades Habitaclónais; 

V1-ConstrJç10 e reformas de equipamentos comunitárlose 

n.ttucionais, vinculados a projetos habitacionais, de saneamento 

haico .- de promuço humana, 

V1.1-Regu1arizaço fundlrla; 

vlIl-Aqu.tsç[o de Imóveis para locaço social; 
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IX 	Serviços de Assistência Técnica e Jurídica para lmpIernenta 

u dc programas habitacionais, de saneamento básicoede prumoçi 

umana ;. 

X - Serviços de apoio a organ1zaço comunitária em programas.ha. 

bitacinais, de saneamento básico c de promoço humana; 

Ç Xl - Complementaço de infra-estrutura em loteamentos deflcier: 

tes destes serviços com a finalidade de re.gularlzá-los, 

XII - Revital1zaço de áreas degradadas para uso habitacional, 

Xlii - 	çes em Lortlços e habItaçes coletivas de aluguel, 

XIV - Projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na á-

iea hahitcional e de saneamento básico, 

XV - Manutenção dos sistemas de drenagem e, nos casos em que 	a 

Comunidide opera, dos sistemas de abaslecimento de água e escoamen 

tu sanitario, e 

XVI 	- quaisquer outras açes de Interesse social aprovados pelo 

Conselho, vinculados aos aprogramas de saneamento, habltaço e pro 

fn uçL humana 

Art. 49 - Constitu1ro receitas do FUNDO: 	. 	 . 
1 - 0utaçes Orçamentár ias pruprias, 

II - Recebimentos de prestaçes decorrentes de financiamentos de. 

r'qramas habitacionais; . . . . ... 

II1.- Doações, auxílios e contrlbu1çes de terceiros: . 

IV - Recursos financeiros orlundos do Governo Federal e de ou 	- 

tro , 	 ptblicua, recebidos diretamente ou por meio de c,rivê - 

fios; 

V - Recursos financeiros uriundos de organismos i.nternacIrials '1 

e cLuperaçu, recebidos diretamente ou por meio deconvênios; 

VI - aporte de capital decorrente da realizaço de operações . de 

crédilo em .lnstltuiç(es financeiras oficiais, quando prevlamentë 

auto! izadas em Lei especificas; 	. 	 . 	. 	 .. 

VII - Rendas provenientes da apl1caço. de seus recursos no merca-

do dc cipitais; 

VIII - Produto oe arrecadaço de taxas e de muitas ligadas a licen 

ciamcntns de atividades e infraç3es às normas urbanísticas em ge 

ral, edilíclas e posturais, e outras açes tributáveis ou penalizá 

veis que guardem relaçu com o desenvolvimento urbano em geral,e 

Osvaldo Aranha. 1790 - Cx postal, 53 - Taqua - RS 
95S60-000- Fones (051)653.1067 e 653.1266 



Prefeitura MufliciiiaIdeTa4tIar1 
Estado do Rio GinddoSui 

XI-)irimIr dúvidas quanto à apl1caço das normas regulamentares re-

lativas, ao Fundo, mas matérias de sua competência; 

XII-Prupor medidas de aprimoramento do 'desempé.nho do Fundo, bem co-

INutrn«s formas de ntu1ç10 N consecuço dos programas sociais; 

X111-Elaborar seu regime Interno. 

§ 19-As normas e critérios definidos pelo Conselho Munici-

ral tl' Ipm-Est.ar Social, previstos n o s incisos V e VII do presemte 

artigo, deveru, necessariamente, ser áprovadas pela Cmaza Munici-

pai de 'vereadores. 

§ 29-Os programas habitacionais deverõ ter critérlosob,jetivosqüan. 

escolha dos beneNLiáriose devero ser aprovados pela Câmara P4u 

'1 	i Ri de Vereadores 

AIfl 	10-0 fundo de que trata a presente Lei terá 	vigência 

'itada 

Ar1 . 110-Para atender ao disposto nesta lei, fica o..oder. 

tju autorizado a abrir crédito adicional especial, até 	o li- - 

mite de CRS 1.000.000,00, junto ao órgo encarregado da adrninlstra-. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

MODELO DE LEI 

"Dispõe sobre a Política de Assistência Social 
no Município, cria o Conselho Municipal 
de Assistência Social, o Fundo Municipal a 
ele vinculado e dá outras providências". 

	

O Prefeito do Município de 	no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
lei: 

CAPITUlO I 

Das disposições gerais 

Art. 1 - A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado é a 
Politica de Seguridade Social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada 
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 21  - A Assistência Social tem por objetivos: 

- a proteção à família, à maternidade, à infncia, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção de sua integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e/ou reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, garantido o repasse da esfera federal. 
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CAPITULO II 
Do Sistema Municipal de Assistência Social 

Art. 30 - O conjunto dos serviços, programas, projetos e beneficios de 
Assistência Social prestados por órgãos públicos e por organizações de assistència social, 
sem fins lucrativos - Rede Municipal de Assistência Social- e a instância deliberativa 
composta pelos diversos setores envolvidos na área, conforme a Lei n°8742/93, constituem 
o Sistema Municipal de Assistência Social - SMAS. 

Art. 40 - O Sistema Muricipal de Assistência social tem como base as 
seguintes diretrizes: 

1 - descentralização e regionalização das ações e dos recursos das três 
instâncias de governo na prestação de serviços assistenciais; 

II - articulação das ações dos prestadores de serviços públicos e privados; 
III - planejamento, organização, execução e avaliação de atividades 

preventivas conconhltantes às ações emergenciais; 

IV - participação popular 'através de organizações representativas da 
sociedade civil ou outros; 

V - implementação de ações e serviços de acesso universal para efetivação da 
Assistêncid Social. 

CAPITULO III 

Da gestão 

-7 Art. 50 - Compete a ( neste espaço colocar o nome da Secretaria a qual a 
Assistência Social está vinculada 

- coordenar, executar e articular as ações municipais no campo da 
Assistência Social; conforme o disposto nos artigos 22,23,24 e 25 da Lei n° 8742 de 07 de 
dezembro de 1993. 

II - propor ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, a Política 
Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e 

de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de beneficios, serviços, 
programas e projetos; 

lii - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social Assistência Social 
respeitando as diretrizes estabelecidas pelo CMAS; 
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encaminhar à apreciação do CMAS, mensalmente, de forma sintética e 

anualmente, de forma analítica, relatórios de atividades e de realização financeira de 

recursos; 
elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social os 

programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social; 
proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na 

forma prevista em lei; 
VIl-prestar assessoramento.'técnico às entidades e organizações de assistência 

social; 
VIU-coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 

organizações de assistência social no município; 
IX-articular-se com os órgãos responsáveis pelas Políticas Sócio-Econômicas 

Setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. 
X-prestar apoio administrativo necessário ao funcionamento do CMAS; 

XI-expedir os atos normativos necessários á gestão do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, de acordo con as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social - CMAS; 
XlI-formular política para a qualificação sistemática e continuada, de recursos 

humanos n4 campo da assistência social ;  
XIIl-desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de 

necessidade e formulação de proposição para a área. 

CAPÍTULO IV 
Do Conselho Municipal de Assistência Social 
Seção I - Da criação e natureza do Conselho 

Ari 61  - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 

órgão deliberativo, de caráter permanente e âmbito municipal, disposto na Lei Federal n° 

8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Seção II 

Art. 71  - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 

1 - definir as prioridades da política de assistência social; 
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li-estabelecer as diretrizes a serem respeitadas na elaboração do Plano 
Municipal de Assistência Social; 

111-aprovar o Plano e a Política Municipal de Assistência Social; 

1V-acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à 
população pelos órgãos, entidades públicas e privadas no Município; 

V-deíinir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de 
assistência social públicos e privados no âmbito municipal; 

VI-aprovar critérios para a elaboração de contratos ou convênios entre o 
setor público e as entidades privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito 
municipal; 

Vil-apreciar e aprovar previamente os contratos e convênios referidos no 
inciso anterior; 

VIU-elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

o IX-zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de 
assistência social; 

X-convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, 
por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que 
terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e do CMAS e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema descentralizado de Assistência Social; 

X1-estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de recursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS, ou do orçamento, às entidades e organizações de 
assistência social governamentais e não-governamentais; 

Xl1-apreciar e aprovar previamente os repasses referidos no inciso anterior; 

Xi!l-apreciar e aprovar a proposta orçamentária para compor o orçamento 
municipal; 

XIV-aprovar critérios de concessão e valor dos beneficios eventuais. 

XV-acompanhar e avaliar a gestão dos rëcursos, bem como os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas, projetos, serviços e beneficios aprovados; 
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XVI-definir critérios de inscrição e funcionamento e fiscalizar as entidades e 
organizações de assistência social, governamentais e não-governamentais; 

XVII-examinar denúncias relativas à área de Assistência Social e encaminhã-
las ao Ministério Público quando necessário; 

XVII1-divulgar, no Diário Oficial do Estado ou do Município, todas as suas 
resoluções, bem como as contas do Fundo Municipal de Assistência Social aprovadas. 

Art. 81  - O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 
no município de  dependem de prévia inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social. 

—7 Parágrafo único - O Conselho Municipal de Assistência Social poderá não 
conceder a inscrição à entidade ou às organizações assistênciais ou cassá-lo quando estas 
estiverem em desacordo com esta lei. 

Seção III 
Da composição 

Art. 90  - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é composto 
por (neste espaço colocar o número total dos membros que farão parte do Conselho) 
membros e respectivos suplentes, de acordo com os seguintes critérios: 

representantes governamentais; 

II - 	 ._representantes da sociedade civil: escolhidos dentre 
representantes das organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência 
social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do 
Ministério Público. 

1° - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria 
representativa. 

§ 2°- Somente será admitida a participação no CMAS de entidades 
juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 

§ 3° - A soma dos representantes de que trata o inciso II, do presente artigo 
não será inferior à metade do total de membros do CMAS. 
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§ 4° - Os representantes das entidades componentes do CMAS serão 
indicados por suas respectivas entidades e posteriormente, nomeadas pelo Prefeito 
Municipal. 

§ 50 - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do 
Prefeito. 

§ 60 - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público 
relevante, e não será remunerado. 

§ 70 - O mandato das entidades componentes do CMAS será de 2 anos. 
§ 8° As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções. 

Ari. 100 - A diretoria do CMAS será eleita dentre seus membros, bem como 

poderá prever no seu regimento interno, outras estruturas de funcionamento. 

Art. 110 - O Poder Executivo Municipal dará suporte administrativo ao 

CM AS. 

CAPÍTULO V 
Do Fundo Municipal de Assistência Social 

Art. 121  - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a 
captação, e aplicação de recursos a serem utilizados segundo a Lei Federal n°8.742193 e as 
deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social. 

-7 Art. 131  O FMAS será vinculado à Secretaria Municipal de (neste espaço 

colocar o none da Secretaria responsável pela assistência social no município) sob 

orientação e controle do CMAS. 

Art. 140  - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social: 
- dotação consignada anualmente no Orçamento Municipal e as verbas 

adicionais que a lei estabelece no decurso de cada exercício; 

II - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferéncias de recursos 

de pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, governamentais ou não-

governamentais de qualquer natureza; 

III - transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e 
Estadual de Assistência Social (FNAS e FEAS); 



A 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

IV - produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a 
legislação em vigor e da venda de materiais, publicações e eventos, 

V - recursos advindos de auxílios, convênios, acordos e contratos firmados 
entre o Município e Instituições Privadas e Públicas, Nacionais e Internacionais, Federais, 
Estaduais e Municipais - para repasse a entidades executoras de programas de ações de 
Assistência Social; 

VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 

Parágrafo Unico- os recursõs do Fundo Municipal de Assistência Social serão 
depositados em conta especial em estabelecimento oficial de crédito. 

Art. 151  - Os recursos do FMAS serão aplicados em: 

- financiamento total ou parcial de programas, projetos, atividades e 
serviços de assistência social desenvoLvidos por órgãos governamentais ou não-

governamentais, quando em sintonia com a política e Plano Municipal de Assistência Social; 

, li - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público e 
privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social; 

III - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos na área de assistência social; 

IV - pagamento dos beneficios eventuais, conforme o disposto no inciso 1 do 
artigo 15 da Lei Orgànica da Assistência Social. 

Ari. 16° - O repasse de recursos para as entidades e organizações de 
assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social-
CNAS , será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social 

Parágrafo único- As transferências de recursos para organizações 

governamentais e não-governamentais de assistência social serão processadas mediante 
convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a 

matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

Art. 171  - As contas e os relatórios do gestor do Fundo municipal de 
Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência 
Social-CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica. 
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CAPÍTULO VI 
Das disposições transitórias 

Art. 181  - Caberá ao(neste espaço colocar quem será responsável pelo 
processo eleitoral da sociedade civil, se o Fórum de Assistència Social, uma comissão, o 
Poder Executivo ) coordenar o processo de eleição do primeiro mandato dos representantes 
da sociedade civil para o CMAS, no prazofde até 45 dias após a publicação desta lei. 

Art. 190  - O FMAS será regulamentado através de Decreto Executivo no 
prazo máximo de 45 dias. 

Ad. 201  - O CMAS, após a posse , irá elaborar e aprovar o Regimento 
Interno no prazo de (definir o n° de dias) 

- 	Art. 21 1  - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do orçamento municipal. 

Ad. 22° -Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
1 

Município 	 Data 

Nome do Prefeito 
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SUGESTÃO DE DECRETO QUE REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DECRETO N° 

Regulamenta o Fundo Municipal 
de Assistência Social e dá outras 
providências. 

O Prefeito de  
no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA 

CAPÍTULO 1 

Dos Objetivos 
, 

Art. l - Fica regulamentado o Fundo Municipal de Assistência Social - 
•FMAS - criado pela 'Lei Municipal n° , em seu artigo n° (neste espaço 
colocar o n° do artigo da lei que cria o Fundo Municipal de Assistência Social), que será 
gerido e administrado na forma deste decreto. 

Art. 21  - O FMAS é um instrumento de captação, repasse e aplicação de 
recursos destinados a propiciar suporte financeiro na implantação, manutenção e 
desenvolvimento de serviços, programas e projetos de Assistência Social e custear os 
beneficios eventuais. 

Parágrafo 10 - Dependerá de deliberação expressa do Conselho Municipal de 
Assistência Social a autorização para a aplicação de recursos do Fundo. 

Parágrafo 2° - Os recursos do Fundo serão administrados segundo o Plano 
de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
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CAPÍTULO II 
Da Operacionalização do Fundo 

Ari. 30 - O Fundo ficará vinculado, à Secretaria Municipal de (neste espaço 
colocar o nome da Secretaria a qual está vinculada a Política de Assistência Social no 

cíio). 

Art. 40 - São atribuições do Secretário Municipal de (neste espaço colocar 
o nome da Secretaria ao qual o Fundo municipal de Assistência Social está vinculado): 

( 

1 - coordenar a execução dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano de 
Aplicação previsto no parágrafo 2° do art. 2° e encaminhar relatório mensal de 
acompanhamento e avaliação ao CMAS; 

II- elaborar o Plano de Aplicação e encaminhá-lo ao CMAS 

III - preparar e apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
demonstração mensal da receita e da despesa executada no Fundo; 

IV - emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento da 
despesa do Fundo; 

' V - tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em 
convênios e, ou em contratos firmados pela Prefeitura Municipal e que digam respeito ao 
Conselho Municipal de Assistência Social; 

VI - manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas 
do Fundo; 

VII - manter, em conjunto com o Setor de Patrimônio da Prefeitura 
Municipal, o controle dos bens patrimoniais com carga ao Fundo; 	 - 

VII - encaminhará contabilidade-geral do Município: 
mensalmente, demonstração da receita e despesa do FMAS; 
trimestralmente, inventário de bens materiais do CMAS; 
anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis e balanço geral do 

Fundo; 

VIII - firmar com o responsável pelo controle da execução orçamentaria, a 
demonstração mencionada anteriormente; 

IX - providenciar junto à contabilidade do Município, demonstração que 
indique a situação econômica-financeira do Fundo; 
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X - apresentar ao Conselho Municipal de Assistência social, a análise e a 
avaliação da situação econômica-financeira do Fundo detectada na demonstração 
mencionada; 

XI - manter o controle dos contratos e convênios firmados com instituições 
governamentais e não-governamentais; 

XII - manter o controle da receita do Fundo; 
XIII - encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência social relatório 

mensal de acompanhamento e avaliação do Plano de Aplicação; 

XIV - a nualmente, apresentar ao chefe do Executivo Municipal, os Planos de 
Aplicação e Prestação de Contas à população, mediante publicação em jornal 

CAPÍTULO III 
Dos Recursos do Fundo 

Art. 50 - São receitas do Fundo: 

1 - dotação consignada anualmente no Orçamento Municipal e as verbas 
adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada exercício; 

11 - transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e 
Estadual da Assistência Social; 

111-doações, auxílios, contribuições, transferéncias de entidades nacionais, 
internacionais, governamentais e não-governamentais; 

IV - produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a 
legislação em vigor e da venda de materiais, publicações e eventos; 

V - saldos positivos do Fundo apurados em balanço devem ser transferidos 
para o exercício seguinte; 

VII - outros recursos que, por ventura, lhe forem destinados. 

Art. 61  - Constituem ativos do Fundo: 

1 - disponibilidade monetária em bancos, oriunda das receitas específicas no 
artigo anterior; 

11 - direitos que, por ventura, vier a constituir; 
III - bens móveis e imóveis destinados à execução dos programas do plano de 

aplicação. 

Parágrafo único - Anualmente, processar-se-á o inventário dos bens e direitos 
vinculados ao Fundo, que pertence à Prefeitura Municipal. 
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Art. 70 - A contabilidade do Fundo Municipal será de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal e tem por objetivo evidenciar a situação financeira e patrimonial do 
próprio Fundo, observado os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. 

Art. 80 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das 
ftinções de controle prévio, conconhitante e subsequente, inclusive de apurar custos dos 
serviços, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. 

CAPÍTULO IV 
Da Execução Orçamentária 

Art. 90 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o 

Secretário Municipal de ________ apresentará ao Conselho Municipal de Assistência Social, 
o quadro de aplicação dos recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos 

contemplados no Plano de Aplicação. 

Art. 100 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de 

recursos. 
Parágrafo único - Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos 

poderão ser utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 
Art. 11 0  - O repasse de recursos para as entidades e organizações de 

Assistência Social, será feito mediante prévia inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social ou no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme o caso, e 

ver ilicação da regularidade da instituição. 

Parágrafo único - As transferências de recursos para organizações 
governamentais e não- governamentais de Assistência Social se processarão mediante 
convênios, contratos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a 
matéria, e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

Art. 120  - A despesa do Fundo constituir-se-á: 
- do financiamento total ou parcial dos programas de proteção especial 

constantes do Plano de Aplicação; 
li - do atendimento de despesas diversas, de caráter urgente ou individual, 

Observado o parágrafo 10  do art. 20  deste Decreto. 

Art. 130  - A execução orçamentária da receita processar-se-á através da 
obtenção do seu produto nas fontes determinadas neste decreto e será depositada e 

movimentada através da rede bancária oficial. 
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CAPITULO V 
Disposiçôes Fitiais 

Art. 14° - O Fundo terá vigência por período indeterminado. 

Art. 150 - Este Decreto entra em vigor na data de sua pubIicaço, 
revogadas as disposições em contrário. 

Município 	 Data 

Nome do Prefeito 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei 1.830, de 02 de junho de 1999. 

"Dispõe sobre a Política de 
Assistência Social no 
Município, cria o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social, o Fundo Municipal à 
ele vinculado e dá outras 
providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Gránde do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 

Das disposições gerais 
Art. 1 1  A Assistência Social, direito do cidadão e dever do 

Estado, é a Política de Seguridade Social não contribuitiva, que prevê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto de ações de iniciativa pública 
e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 20  A Assistência Social, tem por objetivos: 
1 - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 
TI — o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
111— a promoção de sua integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e/ou reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, garantindo o 
repasse da esfera federal. 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Municipal de Assistência Social 
Art. 30  O conjunto dos serviços, programas, projetos e 

beneficios de Assistência Social prestados por órgãos públicos e por 
organizações de assistência social, sem fms lucrativos - Rede Municipal de 
Assistência Social - e a instância deliberativa composta pelos diversos setores 
envolvidos na área, conforme a Lei n° 8.742/93, constituem o Sistema Municipal 
de Assistência Social - SMAS. 
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Art. 40  O Sistema Municipal de Assistência Social tem como 
base as seguintes diretrizes: 

1 - descentralização e regionalização das ações e dos recursos 
das três instâncias de governo na prestação de serviços assistenciais; 

II— articulação das ações dos prestadores de serviços públicos e 
privados; 

III - planejamento, organização, execução e avaliação de 
atividades preventivas concomitantes às ações emergenciais; 

IV - participação popular através de organizações 
representativas da sociedade civil ou outros; 

V - implementação de ações e serviços de acesso universal para 
efetivação da Assistência Social. 

CAPÍTULO III 
Da gestão 

Art. 5° Compete a órgão da Administração responsável pela 
Política Municipal de Assistência Social: 

1 - coordenar, executar e articular as ações municipais no 
campo da Assistência Social, conforme o disposto nos artigos 22, 23, 24 e 25 da 
Lei n 8.742, de 07 de dezembro de 1993; 

II - propor ao Conselho Municipal da Assistência Social - 
CMAS, a Política Municipal de Assistência Social, suas normas gerais, bem 
como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade 
na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos; 

III - elaborar o Plano Municipal de Assistência Social 
respeitando as diretrizes estabelecidas pelo CMAS; 

IV - encaminhar à apreciação do CMAS, mensalmente, de 
forma sintética e anualmente, de forma analítica, relatórios de atividades; 

V - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência 
Social os programas anuais e plurianuais de aplicação dos cursos do Fundo 
Municipal de Assistência Social; 

VI - proceder à transferência dos recursos destinados à 
Assistência Social, na forma prevista em Lei; 

VII - prestar assessoramento técnico às entidades e 
organizações de Assistência Social no Município; 

IX - articular-se com os órgãos responsáveis pela Políticas 
Sócio - Econômicas Setoriais, visando à elevação dó patamar mínimo de 
atendimento às necessidades básicas; 

X - prestar apoio administrativo necessário ao funcionamento 
do CMAS; 
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XI - expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

XII - formular política para a qualificação sistemática e 
continuada de recursos humanos no campo de Assistência Social; 

XIII - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as 
análises de necessidades e formulação de proposição para a área. 

CAPÍTULO IV 

Do Conselho Municipal de Assistência Social 

Seção 1 

Da criação e natureza do Conselho 
Art. 6° Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social 

- CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente e de âmbito municipal, 
disposto na Lei federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Seção II 
Art. 7° Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
1 - definir as prioridades da política de Assistência Social; 
II - estabelecer as diretrizes à serem respeitadas na elaboração 

do Plano Municipal de Assistência Social; 
III - aprovar o Plano e a Política Municipal de Assistência 

Social; 
IV - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência 

prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas do Município; 
V - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos 

serviços de assistência social públicos e privados no âmbito municipal; 
VI - aprovar critérios para a elaboração de contratos ou 

convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de 
assistência social no âmbito municipal; 

VII - apreciar e aprovar previamente os contratos e convênios 
referidos no inciso anterior; 

VIII— elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 
IX - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social; 
X - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou 

extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência 
Municipal de Assistência Social, que terá atribuição de avaliar a situação da 
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Assistência Social e do CMAS e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do 
sistema descentralizado de Assistência Social; 

XI - estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de recursos 
do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, ou do orçamento, às 
entidades e organizações de assistência social governamentais e não - 
governamentais; 

XII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária para compor o 
Orçamento Municipal; 

XIV - aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios 
eventuais; 

XV - acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os 
ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos, serviços e benefícios 
aprovados; 

XVI - defmir critérios de inscrição e funcionamento, fiscalizar 
as entidades e organizações de assistência social, governamentais e não - 
governamentais; 

XVII - examinar denúncias relativas à área de Assistência 
Social e encaminhá-las ao Ministério Público, quando necessário; 

XVIII - divulgar, no Diário Oficial do Estado ou do Município, 
todas as resoluções, bem como as contas do Fundo Municipal de Assistência 
Social aprovadas. 

Art. 8° O funcionamento das entidades e organizações de 
Assistência Social no Município de Taquari dependem de prévia inscrição no 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Unico - O Conselho Municipal de Assistência 
Social poderá ou não conceder a inscrição à entidade ou às organizações 
assistenciais, ou cassa-lo quando estas estiverem em desacordo com esta Lei. 

Seção III 

Da composição 
Art. 91  O Conselho Municipal de Assistência Sociál - CMAS é 

composto por 12 (doze) membros e respectivos suplentes, de acordo com os 
seguintes critérios: 

1-06 (seis) representantes do Governo Municipal; 
II - 06 (seis) representantes da sociedade civil, escolhidos 

dentre representantes das organizações de usuários, das entidades e organizações 
de assistência social e dos trabalhadores do setor. 

§ 1° Cada titular do CMAS terá 01 (um) suplente, oriundo da 
mesma categoria. 

§ 2° Somente será admitida a participação no CMAS de 
entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento. 
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§ 
30 A soma dos representantes de que trata o Inciso II, do 

presente artigo não será inferior à metade do total de membros do CMAS. 

§ 40  Os representantes das entidades componentes do CMAS 
serão indicados por suas respectivas entidades e posteriormente, nomeadas pelo 
Prefeito Municipal. 

§ 51  Os representantes do Governo Municipal serão de livre 
escolha do Prefeito Municipal. 

§ 6° O exercício da função de Conselheiro é considerado 
serviço público relevante, e não será remunerado. 

§ 71  O mandato das entidades componentes do Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMÀS será de 02 (dois) anos. 

§ 8° As decisões do CMAS serão consubstanciadas em 
resoluções. 

Art. 10 A diretoria será eleita dentre seus membros, bem como 
poderá prever no seu Regimento Interno, outras estruturas de funcionamento. 

Art. 11 O Poder Executivo Municipal dará suporte 
administrativo ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

CAPÍTULO V 

Do Fundo Municipal de Assistência Social 

Art. 12 Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, 
destinado à captação e aplicação de recursos a serem utilizados segundo a Lei 
Federal n° 8.742/93 e as deliberações do Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS. 

Art. 13 O FMAS será vinculado ao órgão da Administração 
Municipal responsável pela Política de Assistência Social sob orientação e 
controle do CMAS. 

Art.14 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência 
Social: 

1 - dotação consignada anualmente no Orçamento Municipal as 
verbas adicionais que a Lei estabelece no decurso de cada exercício;• 

II - doações, auxílios, contribuições, subvenções e 
transferências de recursos de pessoas fisicas ou jurídicas, nacionais ou 
estrangeiras, governamentais e ou não - governamentais de qualquer natureza; 

III - transferências de recursos fmanceiros oriundos dos Fundos 
Nacional e Estadual de Assistência Social (FNAS e FEAS); 

IV - produto de aplicações financeiras disponíveis, respeitada a 
legislação em vigor, e da venda de materiais, publicações e eventos; 

V - recursos advindos de auxílios, convênios, acordos e 
contratos firmados entre o Município e Instituições Privadas e Públicas, 

ADMINISTRAÇÃO COM TRANSPARÊNCIA 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. Postal 53 - CEP 95.860-000 - TAQUARI - RS 
CNPJ: 88.067.780/0001-38 - Fone: (51)3653-1266Fax: (51) 3653-2344 



rw.o 

	 fthwji rt jiiIíxi FT[wJIiFrd1 

Nacionais e Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais - para repasse à 
entidades executadoras de Programas de Ações de Assistência Social; 

VI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 
Parágrafo Único. Os recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social serão depositados em conta especial em estabelecimento 
oficial de crédito. 

Art. 15 Os recursos do FMAS serão aplicados em: 
1 - fmanciamento total ou parcial de programas, projetos, 

atividades e serviços de assistência social desenvolvidos por órgâos 
governamentais ou não - governamentais, quando em sintonia com a política e 
Plano Municipal de Assistência Social. 

II - pagamento pela prestação de serviços à entidades de direito 
público e privado para execução de programas e projetos especfficos do setor de 
assistência social; 

III - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social; 

IV - pagamento dos beneficios eventuais, conforme o disposto 
no inciso 1 do artigo 15, da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Art. 16 O repasse de recursos para as entidades e organizações 
de assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Unico As transferências de recursos para 
organizações governamentais e não - governamentais de assistência social serão 
processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, 
obedecendo à legislação vigente sobre matéria e de conformidade com os 
programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social —CMAS. 

Art. 17 As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal 
de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de 
forma analítica. 

CAPÍTULO VI 

Das disposições transitórias 
Art. 18 Caberá ao Poder Executivo coordenar o processo de 

eleição do primeiro mandato dos representantes da sociedade civil para o CMAS, 
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação desta Lei. 

Art. 19 O FMAS será regulamentado através de decreto 
Executivo no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 20 O CMAS, após a posse, irá elaborar e aprovar o 
Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias. 
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Art. 21 As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias do Orçamento Municipal. 

Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário, espëcialmente 
a Lei n° 1.564, de 19 de setembro de 1995. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Claudio Laurindo dos Reis MartiiIS 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Aline Pereira de Moraes 
Secretária Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 
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Prefeituru municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.831, de 02 de julho de 1999. 

" Altera especificação do 
cargo de Bibliotecário, cons-
tante do Anexo 1, da Lei n 
1.747, de 28104198 e dá outras 
providências. 

NAMIR LUIZ JANTSCII, Prefeito Municipal de Ta-
quari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, .no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1. ° - Fica alterada a especificação do cargo de Bi-
bliotecário, constante do Anexo 1, da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998, a 
qual passa para TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA. 

Art. 2 O - Permanecem inalteradas as demais disposições 
da supracitada lei. 

Art. 3 - Revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a especificação do cargo de Bibliotecário, constante do Anexo 1, da Lei 
ri O  1.747, de 28/04/98, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA-
QUARI, 02 de julho de 1999. 

Namir Luiz Jants 
Prefeito Municipal 

Regi 

João 
Secre e Recursos Humanos 

C©L 
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Prefeiturn municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

IAPLov#oOl 
- 

Projeto de Lei n ° 2.407/99 

A 	 ÂO TCtiç, 

4 " Altera especificação do 
cargo de Bibliotecário, cons- 
tante do Anexo 1, da Lei n 
1.747, de 28104198 e dá outras 
providências. 

Bel. NAM1R LUIZ JANTSCH , PREFEITO MUNI-
CIPAL DE TAUQARI, ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei 

Art. 1 ° - Fica alterada a especificação do cargo de Bi-
bliotecário, constante do Anexo 1, da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998, a 
qual passa para TÉCNICO EM BIBLIOTECONOMIA. 

Art. 2 ° - Permanecem inalteradas as demais disposições 
da supracitada lei. 

Art. 3 ° - Revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a especificação do cargo de Bibliotecário, constante do Anexo 1, da Lei 
n O  1.747, de 28/04/98, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA-
QUARI, em 	

NAM1RLT1ZJcU 
Prefeito Municipal 

.

SAtSC'° 

Namit L&z 1ant&) 
PefetO MunicD'% 
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Prefeituru municipnl de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Registre-se Publique-se: 

JOÃO CAR LOS DE QUADROS COUTINIJO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.832, de 02 de julho de 1999.. 

"Abre Crédito Suplementar e aponta 
recurso" 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari. Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Orgânica do Município, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica aberto um Crédito Suplementar de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), para atender as seguintes 
dotações orçamentárias: 

09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMTCO, SOCIAL E TURISMO 

01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e 
Turismo 
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis ...............................R$ 50.000,00 
11623461.028 - Implantação de Distrito Industrial . R$ 50.000,00 
3.1.2.0 - Material de Consumo .. .............................. R$ 40.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos .......................R$ 30.000,00 
11623462.031 - Manutenção da Secretaria ..............R$ 70.000,00 

Art. 2° - Servirá de recurso para cobertura do crédito de 
que trata o Art. 1,  a redução das seguintes dotações orçamentárias: 

07 - SECRETARIA DE OBRAS. TRANSPORTE E 
SERVICOS URBANOS 

01 - Serviços Urbanos 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente ........R$ 26.000,00 
10601781.037 - Aquisição de um Cano de 
Bombeiro ... . ................................ . ............................ R$ 26.000,00 
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Estado do Rio Grande do Sul 

3.1.1.1 -Pessoal Civil ..... . ....... . ........................... .... R$ 15.000,00 
16915732.041 - Manut. , Controle e Segurança do 
TráfegoUrbano ......................................................R$ 15.0005 00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações ...................................R$ 40.000,00 
10915751. .021 - Asfaltamento e Calçamento 
deruas ....................................................................R$ 40.000,00 

11- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
01 - Encargos Gerais 

3.2.5.1 -hiativos .................................................... 	R$ 39.000,00 
15834952.030 - Encargos com inativos e 
pensionistas........................... . ................................ R$ 39.000 5 00 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
pubiicaço, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 02 de julho de 1999. 

Namir Luiz J eh 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique- 

João Car1OiTãdi Co tir 
icipal daT 

e Recursos 
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PrefEitura municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 
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eto de lei n° 2.408/99 
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"Abre crédito suplementar e 
aponta recurso". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais e de confor-
midade com a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Fica aberto um crédito suplementar de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mU reais), para atender as seguintes dotações orçamentári- 
as: 

09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 

j 	 SOCIAL E TURISMO 
N 	01 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo... R$ 120.000,00 
f\ 	4.2.1.0 –Aquisição de Imóveis .................. . ..................... R$ 	50.000,00 

1 	11623461.028 - Implantação de Distrito Industrial... ...... R$ 	50.000,00 
J 	3.1.2.0 - Material de Consumo ....................... ... . ............. R$ 40.000,00 
í 	3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos.............................. R$ 30.000,00 

11623462.031 - Manutenção da Secretaria..................... R$ 	70.000,00 
Art. 21  •- Servirá de recurso para cobertura do crédito 	de que 

trata o art. 1, a redução das seguintes dotações orçamentárias: 
07–SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS 
URBANOS 

01 	- Serviços 	Urbanos................................................... R$ 81.000,00 
4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente............ R$ 26.000,00 
10601781 .037 –Aquisição de um Carro de Bombeiro... R$ 26.000,00 
3.1.1.1 	- 	Pessoal 	Civil ................................... . ............... . R$ 15.000,00 
1691 5732.041 - Manutenção e Controle e Segurança 

do Tráfego Urbano............................... R$ 15.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações.......................................... R$ 40.000,00 
10915751.021 - Asfaltamento e Calçamento de Ruas.... R$ 40.000,00 

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO SÃ N C 10 	- - 
01 	- Encargos Gerais ... . .............................................. . ... R$ 39.000qq 0 ,5 
3.2.5.1 	- 	 Inativos ................................................. . ............ R$ 39.00 - 
15834952.030 - Encargos com inativos e pensionistas.. R$ 39.0Q,00 

1J© E\\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Prfeiturn municipul dE Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquari, 

Namir Luiz Jan ch 
Prefeito Municipal 

SAN CO 
pjJY.L 

Registre-se e publique-se: 
L' 

!J 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



PrefEi ure municipul de 'nquurí 
Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei 

"Abre Crédito Suplementar e 
aponta recurso". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari. 
FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 °  - Fica aberto um Crédito Suplementar de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), para atender as• seguintes dotações. 
orçamentárias: 
TURISMO 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

\  
01 - Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo 

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis 	 R$ 50.00,00 
11623461.028 - Implantação de Distrito Industrial 	R$ 50.000,00 
3.1.2.0 - Material de Consumo 	 R$ 40.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos 	 R$ 30.000 1 00 
11623462.031 - Manutenção da Secretaria 	 R$ 70.000,00 

Art. 20  - Ficam reduzidas as seguintes dotações orçamentárias: 
07— Secretaria de Obras e Saneamento 
01 - Serviços Urbanos 

4.1.2.0 - Equipamentos e Material Permanente 	R$ 26.000,00 
10601781.037 - Aquisição de um Carro de Bombeiro 	R$ 26.000,00 
3.1.1.1 - Pessoal Civil 	 R$ 15.000,00 
16915732.041 - Manutenção e Controle e Segurança 

do Tráfego Urbano 	 R$ 15.000,00 
4.1.1.0 - Obras e Instalações 	 R$ 40.000,00 
10915751.021 - Asfaltamento e Calçamento de Ruas R$ 40.000,00 

11 - Encargos Gerais do Município 
01 - Encargos Gerais 

3.2.5.1 - Inativos 	 R$ 39.000,00 
15834952.030 - Encargos com inativos e pensionistas R$ 39.000,00 

Art. 30  - Servirá de Recurso para cobertura do crédito do art. 1 0  
a redução constante no art. 2°. 	 oNLa.SE SMCI 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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PrefEi uru municipal dETuqunri 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ta9uari, 

Namir Luiz Jantsc 
Prefeito Municipal 

SANCIOt"J - SE 
Registre-se e publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Sec. Mun. Administ. e Rec. Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 
Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

11 a 

Projeto de Lei n 

"AUTORIZA O PODER EXE-
CUTIVO A ADQUIRIR, 
ATRAVÉS DE DESAPROPRI-
AÇÃO, AMIGÁVEL OU JUDI-
CIAL, TERRENO SITUADO 
NA ÁREA URBANA ,FAZER A 
CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DO MESMO À 
EMPRESA SITUADA NO MU-
NICÍPIO E DOTAR A ÁREA 
DA INFRAESTRUTURA NE-
CESSÁRIA." 

NAMIIR LUIZ JANTSCH , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

• 	FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 O - Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar, de 
forma amigável ou judicial, o imóvel abaixo descrito: 

"- Um terreno, sem benfeitorias, com a área superficial de 
56. 778,21m 2( Cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta e oito metros qua-
drados e vinte e um decímetros quadrados), dentro de um todo maior com 
106. 057,23m 2  (Cento e seis mil, cinqüenta e sete metros quadrados e vinte 
e três decímetros quadrados), situado na zona 4, quadrante 3,4,5 J-K, no 
bairro Caielra, no quarteirão formado pelas ruas Rudolfo Schimeling, São 
José, Sete de Setembro, Rodrigo Vilanova e Assis Brasil, com as seguintes 
medidas e confrontações : frente, ao Oeste, com 179, 03m (cento e setenta 

'-• 

amir Lutz ;anak 

Prt.ito MuoIcIa 

C©LJ 
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WWffini 	 dllL! Nquw É  
Estado do Rio Grande do Sul 

e nove metros e três centímetros), divisa com a margem esquerda do rio 
Taquari; segue daí pelo lado Oeste, no sentido Sudoeste-Nordeste em linha 
reta com 181,30m (cento e oitenta e um metros e trinta centímetros), divi-
dindo-se com área da empresa SETA INDUSTRIAL S/A; segue daí rumo 
Noroeste com 29, OOm( vinte e nove metros), dividindo-se ainda com a 
mesma empresa; segue daí rumo Nordeste, em linha curva, numa exten-
são de 153, 74m (cento e cinqüenta e três metros e setenta e quatro centí-
metros), dividindo-se em parte com terreno da empresa SETA INDUS-
TRJAL S/A e em parte com a rua Rudolfo Schmeling; segue daí rumo 
Leste, em linha reta, numa extensão de 131,31m (cento e trinta e um me -
tros e trinta e um centímetros), onde divide-se com terras que são ou foram 
de sucessores de Bento Faleiro; segue daí rumo ao Sul, em linha quebra-
da, numa extensão de 88, 72m (oitenta e oito metros e setenta e dois cen-
tímetros), onde se divisa com terreno de propriedade de SETA INDUS-
TRIAL S/A; segue da4 rumo Sudoeste, em linha reta, numa extensão de 
108,35m( cento e oito metros e trinta e cinco centímetros), onde se divide 
com terreno da mesma empresa Seta Industrial S/A; segue daí rumo Sul, 
em linha quebrada, numa extensão de 137,72 (cento e trinta e sete metros 
e setenta e dois centímetros), onde se divide também com terreno da em-
presa Seta Indusirial S/A até esse ponto; segue daí rumo Sul, em linha 
quebrada, numa extensão de 154,43m (cento e cinqüenta e quatro metros 
e quarenta e três centímetros), onde divide-se com terreno que é ou foi de 
propriedade de sucessores de Emilio Schenck, até entestar na margem es-
querda do rio Taquari, ponto de partida dessa poligonaL 

Art. 2 O - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a concessão 
de direito real de uso do imóvel descrito no art. 1 ° à empresa MITA S/A, 
CNPJ 03029056-0001 67, com endereço à rua Rudolfo Schimelling, n° 169, 
nesta cidade de Taquari, cuja atividade principal será a produção de cavacos 
de madeira e exploração e fomento florestal. 

Art. 3 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar toda a in-
fraestrura necessária para a implantação do projeto, tais como terraplenagem, 
transporte de aterro,canalização de esgoto pluvial e outros. 

anch 

°I8iÓ 
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Prfeiturn Niunicipul de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 4 " - As despesas decorrentes da presente lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias. 

A'rt. 5 ° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 
em 

Bel. NAMIR LUI4ANTSCH 
Prefeito M1ínicial 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTIHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

\IE)©PAU (COHM IM  
ua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 
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Lei n° 1.833, de 02 de julho de 1999. 

Altera o Anexo 1, dos 
artigos 5 ° e 6 O,  da Lei n 
1747198 - Especificação 
dos Cargos - Categoria 
Funcional - OPERÁRIO 
ESPECIALIZADO e dá 
outras providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Pref. eito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confe.-
re a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei. 

Art. 1° - Fica alterado o Anexo 1, da Especificação dos 
Cargos, constante dos Artigos 5° e 6°, da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 
1998, na Categoria Funcional - OPERÁRIO ESPECIALIZADO - Atri-
buições "a"- Descrição Sintética e "b "- Descrição Analítica, as quais 
passam a serem acrescidas das descrições constantes do quadro em anexo. 

Art. 2 ° - Permanecem inalterados os demais dispositi-
vos da presente Lei. 

Art. 3 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogado o quadro Categoria Funcional, Operário Especializado, 
Padrão de Vencimento 02, Atribuições, Descrição Sintética e Analítica, 
do Anexo 1, dos artigos 5° e 6 °, da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 1998. 

GABiNETE DO PREFITO MU ICIPAL DE 
TAQUARI, 02 de julho de 1999. 

117-  

Namir Luiz Jants 
Prefeito Municipal 

Registre-se e 

João CarWq QiiadrokC4utinho 
Secretário Mtinicipal da')jdminist. e Rec. Humanos 

C©Ifl 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 
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_4'~ ~&i!  IM  dE Ruqued 
Estado do Rio Grande do Sul 

CATEGORIA FUNCIONAL: 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 

OPERÁRIO ESPECIALIZADO 

02 

ATRII3UICÕES: 
a 

) 
Descrkâo Sintética : Realizar trabalhos braçais e intelectuais que 

exijam alguma especialização inerente ao grau de instrução. 
B 

) Descrkão Analítica : Conduzir ao local de trabalho equipamentos 
técnicos, executar tarefas auxiliares tais como fabricação e colocação de 
cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de motores, máquinas e 
caldeiras, confecção e conserto de capas e estofamentos, operar, entre ou-
tras, máquinas de pequeno porte, serras, cortadores de grama, máquinas 
de fabricar telas de arame e similares, acender forjas, auxiliar em serviços 
de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas e ornamentais, lavar, lubrificar 
e abastecer veículos e motores, limpar estátuas e monumentos, vulcanizar 
e recauchutar pneus e câmaras, abastecer máquinas, auxiliar na preparação 
de asfalto, manejar instrumentos agrícolas, executar serviços de lavoura, 
zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamento utilizado e em uso, 
auxiliar pedreiros, auxiliar carpinteiros, auxiliar marcineiros, realizar ser-
viços de reprografia( xerox), mimeografia, restaurar , ordenar e registrar 
empréstimos e cedência de livros, organizar e registrar os fichános de en-
trada e saída de materiais do almoxarifado, receber, conferir, controlar e 
fazer mapas do recebimento e entrega da merendà escolar, mapa estatísti-
co de controle de entrada e saída dos veículos do pátio; mapa de controle 
de entrada e consumo de combustível ,lubrificantes e peças de reposição. 
Auxiliar no atendimento de recepção, com marcação de consultas médicas 
e ambulatonais, organização e controle de arquivos e fichários e demais 
tarefas afins. 

CONDICÕES DE TRABALHO: 
a) Geral : Carga horária semanal de 40 

( 
quarenta) horas. 

B 
) Especial : O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à 

noite, sábados, domingos e feriados, uso de uniforme e equipamento de 
proteção individual fornecidos pelo Município. 

VnMADUAM pÂnÂ 	TJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000- TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653.1266 



Prefeiturn municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

REQUISITOS PARA PROViMENTO: 
a) Idade mínima 	 18 (dezoito) anos completos. 
b ) Instrução: 	 Primeiro Grau Incompleto. 
c ) Lotação: 	 Onde sejam necessárias as atividades 

próprias do cargo. 
d ) Recrutamento: 	 Concurso Público. 
e) Outros: 	 Confonne instruções do processo seletivo. 

_J 	(COAMUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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PrEgENUm Rwn100 & 
Estado do Rio Grande do Sul 

PROJETO DE LEI N° 

" Altera o Anexo 1, dos 
artigos5°e6°,daLein° 
1747198 - Especifica çAo 
dos Cargos - Categoria 
Funcional - OPERÁRIO 
ESPCIALIZADO e dá 
outras providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confe-
re a Lei Orgânica do Município de Taquari, RS, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

Art. 1 ° - Fica alterado o Anexo 1, da Especificação 
dos Cargos, constante dos artigos 5 O  e 6 , da Lei n O  1747, de 28 de abril 
de 1998, na Categoria Funcional - OPERÁRIO ESPECIALIZADO - 
Atribuições "a "- Descrição Sintética e "b "- Descrição Analítica, as quais 
passam a serem acrescidas das descnções constantes do quadro em anexo. 

Art. 2 ° - Permanecem inalterados os demais dispositi- 
vos da presente lei. 

Art. 3 ° - Esta lei entrará em vigo.r na data de sua pu-
blicação, revogado o quadro Categoria Funcional, Operário Especializado, 
Padrão de Vencimento 02, Atribuições, Descrição Sintética e Analítica, 
do Anexo 1, dos artigos 5 ° e 6 , da Lei n 0  1747, de 28 de abril de 1998. 

JL© 	(COMVflUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 . Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653.1266 
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Estado do Rio Grande do Sul 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Bel. NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Registre-se Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e 

- 	Recursos Humanos 

]JPAUTcJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



1i~kK  H~-! 	Estado do Rio Grande do Sui 

CATEGORIA FUNCIONAL: 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 

OPERÁRIO ESPECIALiZADO 

02 

ATRIBUIÇÕES: 
a ) Descrkão Sintética : Realizar trabalhos braçais e intelectuais que 
exijam alguma especialização inerente., ao grau de instrução. 
B ) Descrição Analítica : Conduzir ao local de trabalho equipamentos 
técnicos, executar tarefas auxiliares tais corno : fabricação e colocação de 
cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de motores, máquinas e 
caldeiras, confecção e conserto de capas e estofarnentos, operar, entre ou-
tras, máquinas de pequeno porte, serras , cortadores de grama, máquinas 
de fabricar telas de arame e similares, acender forjas, auxiliar em serviços 
de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas e ornamentais, lavar, lubrificar 
e abastecer veículos e motores, limpar estátuas e monumentos, vulcanizar 
e recauchutar pneus e câmaras, abastecer máquinas, auxiliar na preparação 
de asfalto, manejar instrumentos agrícolas, executar serviços de lavoura, 
zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamento utilizado e em uso, 
auxiliar pedreiros, auxiliar carpinteiros, auxiliar marcineiros, realizar ser-
viços de reprografia( xerox), mirneogralia, restaurar , ordenar e registrar 
empréstimos e cedência de livros, organizar e registrar os fichários de en-
trada e saída de materiais do almoxarifado, receber, conferir, controlar e 
fazer mapas do recebimento e entrega da merenda escolar, mapa estatísti-
co de controle de entrada e saída dos veículos do pátio, mapa de controle 
de entrada e consumo de combustível ,lubrificantes e peças de reposição. 
Auxhar no atendimento de recepção, com marcação de consultas médicas 
e ambulatoriais, organização e controle de arquivos e fíchários e demais 
tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a ) kra1:Carga horária semanal de 40 ( quarenta) horas. 
B )Especial : O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à 
noite, sábados, domingos e feriados, uso de uniforme e equipamento de 
proteção individual fornecidos pelo Município. 

- 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 • Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI . RS 
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ri Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

REOUISITOS PARA PRQYJMENTQ: 
a) Idade mínima: 	18 (dezoito) anos completos. 
b )LnsiLução: 	 Primeiro Grau incompleto. 
c ) Lotação 	 Onde sejam necessárias as atividades 

próprias do cargo. 
d ) Recrutamènto: 	Concurso Público. 
e ) Outros : 	 Conforme instruções do processo seletivo. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 . Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 . T A Q U A R 1 - RS 
Telefax (051) 653.1266 



Exp. de Motivos n°025/99 	Taquari, 14 de junho de 1999. 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
autoria do Poder Executivo, de alteração do quadro Categoria Funcional - 
Operário Especializado - Atribuições, do Anexo 1, relativo aos artigos 5 
e 6 , da Lei n O  1747, de 28 de abril de 1998, que trata sobre os Qua-
dros de Cargos e Funções Públicas do Município e estabelece o Plano de 
Carreira dos Servidores. 

Busca o Poder Executivo, com o 
presente Projeto de Lei, acrescentar tarefas nas atribuições inerentes ao 
cargo, como forma de ampliar as atividades do servidor, proporcionando 
com isso um melhor aproveitamento na execução dos serviços, o que cer-
tamente redundará numa melhor qualidade dos mesmos. 

Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a costumeira e cordial acolhida, ante-
cipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para reiterar nos-
sos votos da mais elevada estima e distinta consideração, solicitando a 
apreciação do mesmo em REGIME DE URGÊNCIA. 

Bel. NAMIR LUIZ JAN1i 
Prefeito Municipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 

TJ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 • TAQUARI - RS 
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PrfEihinI mnicïpd dE uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

ÀPOVADO 

:Ê ~  ° 122.  

pLsIDÍYa PROJETO DE LEI N° 

" Alteüa o Anexo 1, dos 
artigos 5 ° e 6 o,  da Lei n 
1747198 - Especificação 
dos Cargos - Categoria 
Funcional - OPERARIO 
ESPCIALIZADO e dá 
outras providências." 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confe-
re a Lei Orgamca do Mumcipio de Taquari, RS, que a Camara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

Art. 1 ° 
- Fica alterado o Anexo 1, da Especificação 

dos Cargos, constante dos artigos 5 ' e 6 , da Lei n ° 1747, de 28 de abril 
de 1998, na Categoria Funciona! - OPERARIO ESPEC1AUZADO - 

Atribuições "a " Descrição Sintética e "b "- Descrição Analítica, as quais 
passam a serem acrescidas das descrições constantes do quadro em anexo. 

Art. 2 ° 
- Permanecem inalterados os demais dispositi- 

vos da presente lei. 

Art. 3 ° 
- Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogado o quadro Categoria Funcional, Operário Especializado, 
Padrão de Vencimento 02, Atribuições, Descrição Síntética e Analítica, 
do Anexo 1, dos artigos 5 ° e 6 O  da Lei n 1747, de 28 de abril de 1998. 

aL JL / 
Ti© LPa\ 
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Prfihru muüdpuI dE Tnquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 

Bel. NAMIR LUIZ JANTSCII 
Prefeito Municipal 

Registre-se Publique-se: 	
A N O lO N: 3 E 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e 
Recursos Humanos 	 N.ir Laiz /antl. 

- 	 prelsito MuniclD 
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PrEfitIwu mnïdpil de Tuquiri 
Estado do Rio Grande do Sul 

CATEGORIA FUNCIONAL: 
	

OPERÁRIO ESPECIALiZADO 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 02 

ATRIBUICÕES: 
a ) Descrição Siutética : Realizar trabalhos braçais e intelectuais que 
exijam alguma especialização inerente ao grau de instrução. 
B ) Descrição Analítica : Conduzir ao local de trabalho equipamentos 
técnicos, executar tarefas auxiliares tais como fabricação e colocação de 
cabos em ferramentas, montagem e desmontagem de motores, máquinas e 
caldeiras, confecção e conserto de capas e estofamentos, operar, entre ou-
tras, máquinas de pequeno porte, senas, cortadores de grama, máquinas 
de fabricar telas de arame e similares, acender forj as, auxiliar em serviços 
de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas e ornamentais, lavar, lubrificar 

J e abastecer veículos e motores, limpar estátuas e monumentos, vulcanizar 
e recauchutar pneus e câmaras, abastecer máquinas, auxiliar na preparação 
de asfalto, manejar instrumentos agrícolas, executar serviços de lavoura, 
zelar pelo funcionamento e limpeza de equipamento utilizado e em uso, 
auxiliar pedreiros, auxiliar carpinteiros, auxiliar marcineiros, realizar ser-
viços de reprografia( xerox), mimeografia., restaurar , ordenar e registrar 
empréstimos e cedência de livros, organizar e registrar os fichários de en-
trada e saída de materiais do almoxarifado, receber, conferir, controlar e 
fazer mapas do recebimento e entrega da merenda escolar, mapa estatísti-
co de controle de entrada e saída dos veículos do pátio, mapa de controle 
de entrada e consumo de combustível ,lubrificantes e peças de reposição. 
Auxiliar no atendimento de recepção, com marcação de consultas médicas 
e ambulatoriais, organização e controle de arquivos e fichários e demais 
tarefas afins. 

CONDICÕES DE TRABALHO: 
a) Geral Carga horária semanal de 40 ( quarenta) horas. 
B ) Especial : O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à 
noite, sábados, domingos e feriados, uso de uniforme e equipamento de 
proteção individual fornecidos pelo Município. 
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Prefeituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

REOUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima: 	 18 (dezoito) anos completos. 
b ) Instrução: 	 Primeiro Grau Incompleto. 
c ) Lotação: 	 Onde sejam necessárias as atividades 

próprias do cargo. 
d) Recrutamento: 	 Concurso Público. 
e ) Outros: 	 Conforme instruções do processo seletivo. 

/ 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°1.834, de 02 de julho de 1999. 

"Acrescenta Inciso IV ao art. 50  da 
Lei n° 1.493, de 07106194, e dá 
outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 10 - Acrescenta Inciso IV ao art. 5 0  da Lei n° 1.493, de 
07 de junho de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 50  

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

IV - doação de imóveis para a instalação de indústrias, 
para a qual não há necessidade de observar o disposto no § 1 0  deste 
artigo. 

§1 0
- ........................ 

§2°- ........................ 
§3°- ....................... 
Art. 2 0  - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

02dejulhode 1999. 

Ç uizJanc 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publíque-se: 
, 

João Cajios-d 
SecretárMt 
	

Ida 
e Recursos H 

C©IT 
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___ • Prefei uru Ilhrnicipul de uquuri. 
- 	 Estado do Rio Grande do Sul 

Lei nÕ  1.834, de 02 de julho de 1999. 

"Acrescenta Inciso IV ao art. 50  da 
Lei n° 1.493, de 07106194, e dá 
outras providências". 

NAMIR LUIZ IJANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
•Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 10 - Acrescenta Inciso IV ao art. 5 0  da Lei n° 1.493, de 
07 de junho de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 50  .................... 

III -  ........................... 
.......................... 

IV — doação de imóveis para a instalação de indústrias, 
para a qúal não há necessidade de observar o disposto no § 1 0  deste 

artigo. 
§1°- ........................ 
§2°- ........................ 
§3°- ....................... 
Art. 21  - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

02 de julho de 1999. 

Namir Luiz JanSi ch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se: 
- / 

ct(AÁ1 1. 

João 
Ida Ad 

e Recursos Hu 
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Pre Eltura municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

£POV ADO 

Projeto de lei n° 2.411199 
	

btL4  

"Acrescenta Inciso IV ao art. 50  da 
Lei n° 1.493, de 07106194, e dá 
outras prov.idências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grand'e do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Acrescenta Inciso IV ao art. 5 0  da Lei no 1.493, de 
07 de junho de 1994, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - ................... 

II -  ........................... 
III - .......................... 
IV - doação de imóveis para a instalação de indústrias, 

para a qual não há necessidade de observar o disposto no § 1 0  deste 
artigo. 

§1°- ........................ 
§2°- ........................ 
§3°- ....................... 14. 

Art. 20  - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO 

Registre-se e publique-se: 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal S A N O 1o N - a 

21 

'lflr Luiz anUcb 
p,fmito MuniCipil 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Sec. Mun. Da Administ. e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.835, de 02 de julho de 1999. 

"Autoriza doação de imóvel à 
Indústria MIITA S/A e dá outras 
providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCII, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que confere a Lei Orgânica 
do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - E o Poder Executivo autorizado a doar à Empresa MITA 
SIA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.029.056/0001-67, com sede na Rua Rodolfo 
Schmeling, n° 169, município de Taquari-RS, o imóvel objeto da Declaração de 
Utilidade Pública constante do Decreto n° 1.299, de li de junho de 1999. 

Art. 2° - O Município obriga-se a proceder a transferência 
definitiva de propriedade do imóvel mencionado no Artigo 1°, tão logo obtenha o 
domínio através de Ação de Desapropr ação, Amigável ou Judicial. 

Art. 3° - E o Poder Executivo autorizado, igualmente, a realizar 
todas as obras de infra-estrutura para a implantação da Empresa, tais como 
terraplenagem, transporte de aterro, canalização de esgoto pluvial e outros. 

Art. 40 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta 
de dotações orçarnentárias próprias. 

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIP DE TAQUARI, 02 
dejulhode 1999. 

Namir Luiz Ja sch 
Prefeito Mu cipal 

Registre-se e Publique- 

João Carlos 
nicipa

u  osCo iniT 
Secretári' 	l da 	mi 
e Recursos 	anos 

TJEIE3 / 
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PrefEiturn municipal de Taquari 
____ 	 Estado do Rio Grande do Sul 

* R o v A D 
ojeto de lei n 11 2.412199 

"Autoriza a doação de imóvel à indústria 
MITA S/A e dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 10 - É o Poder Executivo autorizado a doar à empresa 
MITA S/A, inscrita no CNPJ sob o no 03.029.05610001-67, com sede na 
Rua Rodolfo Schmeling, n° 169, município de Taquari/RS, o imóvel objeto 
da declaração de utilidade pública constante do Decreto n° 1.299, de 
11/06/99. 

Art. 20  - O Município obriga-se a proceder a transferência 
definitiva de propriedade do imóvel mencionado no artigo 1 °, tão logo 
obtenha o domínio através de ação de desapropriação, amigável ou 
judicial. 

Art. 30 - É o Poder Executivo autorizado, igualmente, a 
realizar todas as obras de infra-estrutura para a implantação da empresa, 
tais como terraplenagem, transporte de aterro, canalização de esgoto 
pluvial e outras. 

Art. 40 - As despesas decorrentes da presente Lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

•1 

Namir Luiz Jants 	SANCION SE 

Prefeito Municipal 	Ojo/ 	S 

	

ggmi LuLt. 	rg4. 
Registre-se e publique-se: 	 #t.t.It McIøi 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Sec. Mun. da Administ. e Reõursos Humanos 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°1.835, de 19 de julho de 1999. 

"Cria a Unidade Central de Controle Interno, 
subordinada ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências". 

NAIVIIR LUIZ JANTSCJI, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a. Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara. Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - É criada a Unidade Central de Controle Interno, 
subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 2° - Constituem atribuições da Unidade Central de Controle 
Interno: 

1 - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e econ.omicidade do 
Sistema de Controle Interno do Município; 

II - realizar auditorias e fiscalização sobre os sistemas contábil, 
financeiro de execução orçamentária de pessoal e demais sistemas administrativos, 
emitindo relatórios e pareceres sobre a gestão dos administradores públicos 
municipais; 

III - verificar a exatidão e a suficiência dos dados relativos a 
admissão de pessoal e a concessão de aposentadoria, e pensão na. Administração 
Municipal submetendo os resultados a apreciação do Tribunal de Contas do Estado 
para fins de registro; 

IV - disciplinar, acompanhar e controlar eventuais contratações de 
consultorias e auditorias independentes, avaliando suas técnicas e resultados, 
observadas as normas pertinentes as licitações previstas na legislação específica no 
âmbito da administração indireta.; 

V - prestar informações sobra a situação fisico e financeira dos 
projetos e atividades constantes nos orçamentos do município; 

VI - manter registros sobre a composição e atuação das comissões 
de licitações; 

VII - apurar os fatos inquinados de ilegais ou irregulares 
formalmente apontados praticados por agentes públicos municipais propondo à 
autoridade competente as providências cabíveis; 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Prefeitura municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

VIII - controlar a execução dos orçanientos do município; 
Art. 3° - Para o atendimento dos serviços de responsabilidade da 

Unidade Central de Controle Interno é necessário um cargo de Assessor de Controle 
Interno, cujo requisito de provimento é o seguinte: 

1 - um profissional de nível superior, com formação, 
preferencialmente, cm Adniinistração Pública ou de Empresas, Ciências Contábeis, 
Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia. 

Art. 40 - As atividades da Unidade Central de Controle Interno 
poderão ser disciplinados por Instituições Normativas do próprio Chefe do Órgüo. 

Art. 50 - A função de Chefe da Unidade Central de Controle 
Interno será exercida, necessariamente, por um Assessor de Controle Interno, 
servidor efetivo e de carreira >  aprovado mediante concurso público. 

§ 1° - O chefe da Unidade Central de Controle Interno 
comparecerá,, anuahnente, à Câmara Municipal para relatar, em sessão pública, as 
atividades do órgão. 

Dus guri'tnlias e veduções. 

Art, 6° - Para o exercício da função de chefia da Unidade Central 
de Controle Interno é assegurada a total independência do Assessor de Controle 
Interno designado. 

§ 1° - Para tanto, quando forem impostas dificuldades pelo Chefe 
do Executivo Municipal, ao cumprimento do seu dever funcional, poderá o Chefe da 
Unidade Central representar ao Poder Legislativo e Tribunal de Contas do Estado aos 
quais compete o Controle Externo. 

§ 2° - Quando a situação constatada evidenciar a existência de 
crime deverá o Chefe da Unidade central de Controle Interno, concomítantemente, 
remeter a matéria para exame do Ministério Público Estadual. 

Art. 7° - A remuneração do Assessor de Controle Interno será a 
fixada em Lei. 

Parágrafo Único - Os reajustes atribuidos ao salário do Chefe da 
Unidade Central de Controle Interno será nas mesmas bases e datas daqueles 
atribuídos ao funcionalismo municipal. 

Art.. 8° - Nenhum documento ou informação poderá ser sonegado 
aos integrantes da carreira de Assessor de Controle Interno, no exercício das suas 

JJ© I3/\ 
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Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

atribuições, sob pena de responsabilidade administrativa. 
§ 1° - Quando a documentação ou informação prevista neste 

Artigo envolve assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial de 
acordo com o estabelecido no regulamento próprio. 

§ 20 - O servidor que exerce função de Controle Interno deverá 
guardar sigilo sobre dados sobre dados e informações obtidos em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizadas, exclusivamente, para a elaboração de pareceres, 
relatórios e manifestações no cumprimento do seu dever funcional. 

§ 3° - Os integrantes da carreira de Assessor de Controle Interno 
observarão o Estatuto do Servidor Municipal, o Código de Ética da respectiva. 
profissão e a Constituição Federal. 

Art.. 9° - Além das disposições contidas na Lei Municipal n° 1.502, 
de 05 de setembro de 1994 (Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos do 
Município), é vedado ao Assessor de Controle Interno exercer atividades político-
partidária. 

Art. 10 - Serão organizadas sob forma de sistema a atividade de 
pessoal, planejamento, orçamento, contabilidade, administração financeira, estatística, 
auditoria, organização e métodos e serviços gerais, além de outras atividades comuns 
a todos os órgãos da administração que, a critério do Poder Executivo, necessitem de 
coordenação cfra1. 

§ 1° - Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que 
trata este Artigo, consideram-se integrados no sistema respectivo e ficam, 
conseqi.ientemente. sujeitos à orientação normativa, à supervisão organizacional e à 
fiscalização especifica da. Unidade Central do Sistema, sem perjuízo da subordinação 
ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados. 

§ 2° - O Chefe da. Unidade Central do Sistema é responsável pelo 
fiel cumprimento das leis, regulamentos e demais normas pertinentes e pelo 
funcionamento eficiente e coordenado do sistema. 

§ 30 - E dever dos respoilsavels pelos diversos orgaos 
competentes do sistema atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir 
os custos operacionais da administração. 

Art. 11 - São objetivos do Sistema de Controle Interno: 
1 - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao 

Controle Externo; 
II - criar condições necessárias à regularidade da realização da 

despesa e da. receita; 	 - 

TJIL© PAU  
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Prefeitura municipul de uqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

III - acompanhar o planejamento e execução de programas de 
trabalho e a do orçamento; 

IV - avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 
V - verificar a. regularidade das licitações e a execução dos 

contratos administrativos; 
Parágrafo Unico - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência 
ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária 

Art. 12 - O controle das atividades da administração municipal 
deverá exercer-se em todos os níveis em todos os órgãos, compreendendo 
paiticularmente: 

o controle, pela chefia competente, da execução dos programas 
e da observância das normas que governam a atividades específica do órgão 
controlado; 

o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da 
observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos 
bens do Município pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade, administração 
financeira e auditoria. 

Art. 13 - O trabalho administrativo será racionalizado mediante 
simplificação de processo e supressão de controle que se evidenciarem como 
puramente formais ou cujo seja evidentemente superior ao risco. 

Art. 14 - Compete ao Controle Interno realizar as Tomadas de 
Contas dos Administradores Municipais. inclusive da Unidade Orçamentária da 
Câmara Municipal, 

Do Servidor Fiblico 

Art. 15 - O Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e 
das normas regulamentares relativas ao pessoal do serviço público municipal, com o 
objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios: 

1 - valorização e dignificação da função pública e do servidor 
público; 

II - aumento da produtividade; 
III - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, 

fortalecimento do sistema mérito para ingresso na função de direito público, acesso à 

C©1 
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Prefeiturti municipul de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

função superior e escolha do ocupante de funções e assessoramento; 
IV - conduta funcional pautada por normas éticas cuja infração 

incompatibilize o servidor para a função; 
V - constituição de quadros dirigentes, mediante formação e 

aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir a qualidade, produtividade 
e, especialmente, a continuidade da ação governamental, em consonância com 
critérios éticos, especialmente estabelecidos; 

VI - retribuição baseada na classificação das funções a 
desempenhar levando-se em conta o nível educacional exigido pelos deveres e 
responsabilidades do cargo, a. experiência que o exercício deste requer, a satisfação de 
outros requisitos que se reputarem essenciais ao seu desempenho e às condições do 
mercado de trabalho; 

VII - concessão de maior autonomia aos dirigentes e chefes na 
administração de pessoal, visando fortalecer a autoridade do comando, em seus 
diferentes graus, e dar-lhe efetiva responsabilidade pela supervisão e rendimento dos 
serviços sob sua jurisdição; 

VIII - fixação da quantidade de servidores de acordo com as reais 
necessidades de funcionamento de cada órgão, efetivamente comprovadas e avaliadas 
na oportunidade da elaboração do orçamento, programa e estreita observância dos 
quantitativos que forem considerados adequados no que se refere aos dispêndios de 
pessoal; aprovação das lotações segundo critérios objetivando que relacione a 
quantidade e qualificação dos servidores às atribuições e ao volume de trabalho do 
órgão; 

IX - reabsorção do pessoal ocioso mediante aproveitamento dos 
servidores excedentes, ou reaproveitamento dos desajustes em funções compatíveis 
com as suas comprovadas qualificações e aptidões vocacionais, impedindo-se novas 
admissões, enquanto houver servidores disponíveis para a função; 

X - instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento do 
mérito aos servidores que contribuam com sugestões, plano de projetos não 
elaborados em decorrência do exercício de suas funções e dos quais possam resultar 
aumento de produtividade e reprodução dos custos operacionais da administração; 

XI - estabelecimento de mecanismo adequados à. apresentação por 
parte dos servidores, nos vários níveis organizacionais, de suas reclamações e 
reivindicações, bem como a rápida apreciação, pelos órgãos adnniinistrativos 
competentes dos assuntos nelas contidos; 

XII - estímulo ao associativismo dos servidores. 

Irj T' 
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PrefEitura municipal de uqouri 
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Parágrafo Único - O Poder Executivo encaminhará à Crnara 
Munjcipal mensagens que coiisubstanciani a revisão de que trata este Artigo. 

Art. 20 - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias. 

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 19 
de julho de 1999. 

Namir Luiz Jants 
Prefeito v1unicipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carli 2adros ( 

e Recursos 
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A (OMISSÃO TCNK 	 ;PROVADOA 	
Projeto de Lei n ° 

2.410/99 	t,o?i 

"Cria 	a 	Unidade 	Central 
de Controle Interno, subordinada 
ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências". 

S~AI  

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 ° 
- É criada a Unidade Central de Controle hflerno, 

subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 2 O 
- Constituem atribuições da Unidade Central de 

Controle Interno: 
1 - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e 

economicidade do Sistema de Controle Interno do Município; 
II - realizar auditorias e fiscalização sobre os sistemas 

contábili, financeiro de execução orçamentária de pessoal e demais sistemas 
administrativos, emitindo relatórios e pareceres sobre a gestão dos 
administradores públicos municipais; 

iii - verificar a exatidão e a suficiência dos dados 
relativos a admissão de pessoal e a concessão de aposentadoria e pensão na 
Administração Municipal submetendo os resultados a apreciação do Tribunal 
de Contas do Estado para fins de registro; 

IV- disciplinar, acompanhar e controlar eventuais 
contratações de consultorias e auditorias independentes, avaliando suas 
técnicas e resultados, observadas as normas pertinentes as licitações previstas 
nas legislação específica no âmbito da administração indireta; 

V - prestar informações sobra a situação fisico e 
financeira dos projetos e atividades constantes nos orçamentos do município; 
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VI - manter registros sobre a composição e atuação das 
comissões de licitações; 

Vil - apurar os fatos inquinados de ilegais ou irregulares 
formalinente apontados praticados por agentes públicos municipais 
propondo à autoridade competente as providencias cabíveis; 

Viii- controlar a execução dos orçamentos do município; 

Art. 30 - Para o atendimento dos serviços de 
responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno é necessário um 
cargo de Assessor Controle interno, cujo requisito de provimento é o 
seguinte: 

1- um profissional de nível superior, com formação, 
preferencialinente,em Administração Pública ou de Empresas, Ciências 
Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia; 

Art. 40 - As atividades da Unidade Central de Controle 
Interno poderão ser disciplinados por Instituições Normativas do Próprio 
chefe do órgão. 

Art. 50 - A função de chefe da Unidade Central de 
Controle Interno será exercida, necessariamente, por um Assessor de 
Controle Interno, servidor efetivo e de carreira, aprovado mediante concurso 
público. 

§ r - O chefe da Unidade Central de Controle Interno 
comparecerá, anualmente, à Câmara Municipal para relatar, em sessão 
pública, as atividades do órgão. 

SANCIONSE 	DAS GARANTIAS E VEDAÇÕES 

Art. 6° - Para o exercício da função de chefia da Unidade 
Central de Controle Interno é assegurada a total independência do Assessor 
de Controle Interno designado. 

11JL© 	\\ CÏ ) 
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§ r - Para tanto, quando forem impostas dificuldades 
pelo chefe do Executivo Municipal, ao cumprimento do seu dever funcional, 
poderá o chefe da Unidade Central representar ao Poder Legislativo e 
Tribunal de Contas do Estado aos quais compete o Controle Externo. 

§ 20 - Quando a situação constatada evidenciar a 
existência de crime deverá o chefe da Unidade Central de Controle interno, 
concomitantemente, remeter a matéria para exame do Ministério Público 
Estadual. 

Art. 7° - A remuneração do Assessor de Controle Interno 
será a fixada em lei. 

§ Único - Os reajustes atribuidos ao salário do chefe da 
Unidade Central de Controle Interno será nas mesmas bases e datas daqueles 

• 	atribuidos ao funcionalismo municipal. 

Art. 8° - Nenhum documento ou mformação poderá ser 
sonegado aos integrantes da carreira de Assessor de Controle Interno, no 
exercício das suas atribuições, sob pena de responsabilidade administrativa. 

§ 1° - Quando a documentação ou informação prevista 
neste artigo envolve assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento 
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio. 

§ 2° - O servidor que exerce função de Controle Interno 
deverá aguardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizadas, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres, relatórios e manifestações no cumprimento do seu dever funcional. 

§ 3° - Os integrantes da carreira de Assessor de Controle 
interno observarão o Estatuto do Servidor Municipal, o Código de Ética da 
respectiva profissão e a Constituição Federal. 

Art. 9°- Além das disposições contidas na Lei Municipal 
n ° 1.502, de 05 de setembro de 1994 ( Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos do Município, é vedado ao assessor de Controle Interno 
exercer atividade político-partidária. 	

SAÍ4C1 ON,  E - SE 
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Art. 100 - Serão organizadas sob fonna de sistema as 
atividade de pessoal, planejamento, orçamento, contabilidade, administração 
financeira, estatística, auditoria, organização e métodos e serviços gerais, 
além de outras atividades comuns a todos os órgãos da administração que, a 
critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. 

§ 10 - Os serviços incumbidos do exercício das atividades 
de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e 
ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão 
organizacional e à fiscalização específica da Unidade Central do Sistema, 
sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa 
estiverem integrados. 

• 	 § 2° - O chefe da Unidade Central do Sistema é 
responsável pelo fiel cumprimento das leis, regulamentos e demais normas 
pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. 

§ 3° - É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos 
competentes do sistema atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a 
reduzir os custos operacionais da administração. 

Art. 11 - São objetivos do Sistema de Controle Interno: 

1 - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia 
ao controle externo; 

11 - criar condições necessárias à regularidade da 
realização da despesa e da receita; 

III - acompanhar o planejamento e execução de 
programas de trabalho e a do orçamento; 

IV - avaliar os resultados alcançados pelos 
administradores; 

V - verificar a regularidade das licitações e a execução 
dos contratos administrativos. 

Parágrafo único - Os responsáveis pelo Controle interno, 
ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

SAN O N - 

DO CONTROLE  
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Art. 12 - O controle das atividades da administração 
municipal deverá exercer-se em todos os níveis em todos os órgão, 
compreendendo particularmente: 

o controle, pela chefia competente, da execução dos 
programas e da observância das normas que governam a atividade específica 
do órgão controlado; 

o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da 
observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades 
auxiliares; 

o controle da aplicação do dinheiro público e da .guarda 
dos bens do Município pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade, 
administração financeira e auditoria. 

Art. 13 - O trabalho administrativo será racionalizado 
mediante simplificação de processo e supressão de controle que se 
evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente 

L 	superior ao risco-. 

Art. 14° - Compete ao Controle Interno realizar as 
Tomadas de Contas dos Administradores municipais, inclusive da Unidade 
Orçamentária da Câmara Municipal. 

DO SERVIDOR PIJBLUCO 

Art. 19° - O Poder Executivo promoverá a revisão da 
legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do serviço 
público municipal, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios: 

1 - valorização e dignificação da função pública e do 
servidor público; 

II - aumento da produtividade; 
III - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor 

público, fortalecimento do sistema mérito para ingresso na função de direito 
pública, acesso à função superior e escolha do ocupante de funções e 
assessoramento; 

IV - conduta funcional pautada por normas éticas cuja 
infração incompatibilize o servidor para a função; 

V - constituição de quadros dirigentes, mediante 
formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir a 
qualidade, produtividade e, especiahnente, a continuidade da ação 
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governamental, em consonância com critérios éticos especialmente 
estabelecidos; 

VI - retribuição baseada na classificação das funções a 
desempenhar, levando-se em conta o nível educacional exigido pelos deveres 
e responsabilidades do cargo, a experiência que o exercício deste requer, a 
satisfação de outros requisitos que se reputarem essenciais ao seu 
desempenho e às condições do mercado de trabalho; 

Vil - concessão de maior autonomia aos dirigentes e 
chefes na administração de pessoal, visando fortalecer a autoridade do 
comando, em seus diferentes graus, e dar-lhe efetiva responsabilidade pela 
supervisão e rendimento dos serviços sob sua jurisdição; 

Viii - fixação da quantidade de servidores de acordo com 
as reais necessidades de funcionamento de cada órgão, efetivamente 
comprovadas e avaliadas na oportunidade da elaboração do orçamento - 
programa, e estreita observância dos quantitativos que forem considerados 
adequados no que se refere aos dispêndios de pessoal; aprovação das lotações 

• 

	

	segundo critérios objetivando que relacione a quantidade e qualificação dos 
servidores às atribuições e ao volume de trabalho do órgão; 

IX - reabsorção do pessoal ocioso mediante 
aproveitamento dos servidores excedentes, ou reaproveitamento dos 
desajustes em funções compatíveis com as suas comprovadas qualificações e 
aptidões vocacionais, impedindo-se novas admissões, enquanto houver 
servidores disponíveis para a função; 

X - instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento 
do mérito aos servidores que contribuam com sugestões, plano de projetos 
não elaborados em decorrência do exercício de suas funções e dos quais 
possam resultar aumento de produtividade e reprodução dos custos 
operacionais da administração; 

Xl - estabelecimento de mecanismo adequados à 
apresentação por parte dos servidores, nos vários níveis organizacionais, de 
suas reclamações e reivindicações, bem como a rápida apreciação, pelos 
órgãos administrativos competentes dos assuntos nelas contidos; 

Xli - estímulo ao associativismo dos servidores. 

Parágrafo Único - O Poder Executivo encaminhará à 
Câmara Municipal mensagens que consubstanciem a revisão de que trata este 
artigo. 

Art. 20 - As despesas decorrentes desta lei correrão à 
conta das dotações próprias. 
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Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUN1CIL DE 
TAQUARI, em 

Bel. NAMIR LUIZ JA SCH 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 
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Exp. Mot. n ° 028/99 	Taquari, 28 de junho de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de iniciativa 
deste Poder Executivo, da criação da Unidade Central de Controle Interno, 
subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Buscamos com a criação desse órgão atender 
exigências determinadas pela Emenda Constitucional n° 19/98. 

Conforme se pode verificar conteúdo do 
Projeto de Lei em apreço, a Unidade Central de Controle Interno terá como 
incumbência auxiliar o Chefe do Poder Executivo no controle da eficiência 
da máquina administrativa, tendo acesso à todas as Secretarias do Município, 
apontando irregularidades e fazendo sugestões com objetivo de atingir o 
melhor desempenho dos diversos setores da Administração Pública Munici-
pal. 

A forma detalhada como foi elaborado o 
presente Projeto de Lei dispensa maiores comentários a respeito do mesmo, 
haja vista que seu texto não deixa dúvidas quanto à sua finalidade. 

Certos de que o presente Projeto de Lei me- 
recerá de Vossas Excelências a acolhida com que sempre fomos distinguidos, 
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antecipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para reiterar 
nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

NAMIR  
Prefeito Municipal 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAVID MULINARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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Projeto de Lei n 

"Cria 	a 	Unidade 	Central 
de Controle Interno, subordinada 
ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal e dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCII, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte lei: 

J Art. 1 O - É criada a Unidade Central de Controle Interno, 
subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 2 O - Constituem atribuições da Unidade Central de 
Controle Interno: 

1 - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e 
economicidade do Sistema de Controle Interno do Município; 

H - realizar auditorias e fiscalização sobre os sistemas 
contábil, financeiro de execução orçamentária de pessoal e demais sistemas 
administrativos, emitindo relatórios e pareceres sobre a gestão dos 
administradores públicos municipais; 

III - verificar a exatidão e a suficiência dos dados 
relativos a admissão de pessoal e a concessão de aposentadoria e pensão na 
Administração Municipal submetendo os resultados a apreciação do Tribunal 
de Contas do Estado para fms de registro; 

1V- disciplinar, acompanhar e controlar eventuais 
contratações de consultonas e auditorias independentes, avaliando suas 
técnicas e resultados, observadas as normas pertinentes as licitações previstas 
nas legislação específica no âmbito da administração indireta; 

V - prestar informações sobra a situação fisico e 
financeira dos projetos e atividades constantes nos orçamentos do município; 
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VI - manter registros sobre a composição e atuação das 
comissões de licitações; 

VII - apurar os fatos inquinados de ilegais ou irregulares 
formalmente apontados praticados por agentes públicos municipais 
propondo à autoridade competente as providencias cabíveis; 

VIII - controlar a execução dos orçarnentos do município; 

Art. 30 - Para o atendimento dos serviços de 
responsabilidade da Unidade Central de Controle Interno é necessário um 
cargo de Assessor Controle interno, cujo requisito de provimento é o 
seguinte: 

1- um profissional de nível superior, com formação, 
preferencialmente,em Admrnistração Pública ou de Empresas, Ciências 

Art. 50 - A função de chefe da Unidade Central de 
Controle Interno será exercida, necessariamente, por um Assessor de 
Controle Interno, servidor efetivo e de carreira, aprovado mediante concurso 
público. 

§ l - O chefe da Unidade Central de Controle Interno 
comparecerá, anualmente, à Câmara Municipal para relatar, em sessão 
pública, as atividades do órgão. 

DAS GARANTIAS E VEDAÇÕES 

Art. 6° - Para o exercício da função de chefia da Unidade 
Central de Controle Interno é assegurada a total independência do Assessor 
de Controle Interno designado. 

Contábeis, Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia, 

Art. 
40 - As atividades da Unidade Central de Controle 

V 	Interno poderão ser disciplinados por Instituições Normativas do Próprio 
chefe do órgão. 
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§ l' - Para tanto, quando forem impostas dificuldades 
pelo chefe do Executivo Municipal, ao cumprimento do seu dever funcional, 
poderá o chefe da Unidade Central representar ao Poder Legislativo e 
Tribunal de Contas do Estado aos quais compete o Controle Externo. 

§ 2° - Quando a situação constatada evidenciar a 
existência de crime deverá o chefe da Unidade Central de Controle Interno, 
concomitantemente, remeter a matéria para exame do Ministério Público 
Estadual. 

Art. 7° - A remuneração do Assessor de Controle Interno 
será a fixada em lei. 

§ Único - Os reajustes atribuídos ao salário do chefe da 
Unidade Central de Controle Interno será nas mesmas bases e datas daqueles 
atribuídos ao funcionalismo municipal. 

Art. 8° - Nenhum documento ou mformação poderá ser 
sonegado aos integrantes da carreira de Assessor de Controle Interno, no 
exercício das suas atribuições, sob pena de responsabilidade administrativa. 

§ 1° - Quando a documentação ou informação prevista 
neste artigo envolve assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento 
especial de acordo com o estabelecido no regulamento próprio. 

§ 2° - O servidor que exerce função de Controle Interno 
deverá aguardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do 
exercício de suas funções, utilizadas, exclusivamente, para a elaboração de 
pareceres, relatórios e manifestações no cumprimento do seu dever funcional. 

§ 3° - Os integrantes da carreira de Assessor de Controle 
Interno observarão o Estatuto do Servidor Municipal, o Código de Ética da 
respectiva profissão e a Constituição Federal. 

Art. 9°- Além das disposições contidas na Lei Municipal 
n ° 1.502, de 05 de setembro de 1994 ( Regime Jurídico Unico dos 
Servidores Públicos do Município, é vedado ao assessor de Controle Interno 
exercer atividade político-partidária. 

_© PAU CúA5VflUM  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



nBi00ll td1 	jull 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 100 - Serão organizadas sob forma de sistema as 
atividade de pessoal, planejamento, orçamento, contabilidade, administração 
financeira, estatística, auditoria, organização e métodos e serviços gerais, 
além de outras atividades comuns a todos os órgãos da administração que, a 
critério do Poder Executivo, necessitem de coordenação central. 

§ r - Os serviços incumbidos do exercício das atividades 
de que trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo e 
ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão 
organizacional e à fiscalização específica da Unidade Central do Sistema, 
sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa 
estiverem integrados. 

§ 20  - O chefe da Unidade Central do Sistema é 
responsável pelo fiel cumprimento das leis, regulamentos e demais normas 
pertinentes e pelo funcionamento eficiente e coordenado do sistema. 

§ 30 - É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos 
competentes do sistema atuar de modo a imprimir o máximo rendimento e a 
reduzir os custos operacionais da administração. 

Art. 11 - São objetivos do Sistema de Controle Interno 

1 - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia 
ao controle externo; 

II - criar condições necessárias à regularidade da 
realização da despesa e da receita; 

ifi - acompanhar o planejamento e execução de 
programas de trabalho e a do orçamento; 

TV - avaliar os resultados alcançados pelos 
administradores; 

V - verificar a regularidade das licitações e a execução 
dos contratos administrativos. 

Parágrafo único - Os responsáveis pelo Controle Interno, 
ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade 
solidária. 

DO CONTROLE 
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Art. 12 - O controle das atividades da administração 
municipal deverá exercer-se em todos os níveis em todos os órgão, 
compreendendo particularmente: 

o controle, pela chefia competente, da execução dos 
programas e da observância das nonias que governam a atividade específica 
do órgão controlado; 

o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da 
observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades 
auxiliares; 

o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda 
dos bens do Município pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade, 
administração fmanceira e auditoria. 

Art. 13 - O trabalho administrativo será racionalizado 
mediante simplificação de processo e supressão de controle que se 
evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente 
superior ao risco. 

Art. 1.4° - Compete ao Controle Interno realizar as 
Tomadas de Contas dos Administradores municipais, inclusive da Unidade 
Orçamentária da Câmara Municipal. 

DO SERVIDOR PÚBLUCO 

Art. 190 
- O Poder Executivo promoverá a revisão da 

legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do serviço 
público municipal, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios: 

1 - valorização e dignificação da função pública e do 
servidor público; 

II - aumento da produtividade; 
III - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor 

público, fortalecimento do sistema mérito para ingresso na função de direito 
pública, acesso à função superior e escolha do ocupante de funções e 
assessoramento; 

IV - conduta funcional pautada por normas éticas cuja 
infração incompatibilize o servidor para a função; 

V - constituição de quadros dirigentes, mediante 
formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados a garantir a 
qualidade, produtividade e, especialmente, a continuidade da ação 

C©1ÏEi 
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Estado do Rio Grande do Sul 

governamental, em consonância com critérios éticos especialmente 
estabelecidos; 

VI - retribuição baseada na classificação das funções a 
desempenhar, levando-se em conta o nível educacional exigido pelos deveres 
e responsabilidades do cargo, a experiência que o exercício deste requer, a 
satisfação de outros requisitos que se reputarem essenciais ao seu 
desempenho e às condições do mercado de trabalho; 

VII - concessão de maior autonomia aos dirigentes e 
chefes na administração de pessoal, visando fortalecer a autoridade do 
comando, em seus diferentes graus, e dar-lhe efetiva responsabilidade pela 
supervisão e rendimento dos serviços sob sua jurisdição; 

VIII - fixação da quantidade de servidores de acordo com 
as reais necessidades de funcionamento de cada órgão, efetivamente 
comprovadas e avaliadas na oportunidade da elaboração do orçamento - 
programa, e estreita observância dos quantitativos que forem considerados 
adequados no que se refere aos dispêndios de pessoal; aprovação das lotações 
segundo critérios objetivando que relacione a quantidade e qualificação dos 
servidores às atribuições e ao volume de trabalho do órgão; 

IX - reabsorção do pessoal ocioso mediante 
aproveitamento dos servidores excedentes, ou reaproveitamento dos 
desajustes em funções compatíveis com as suas comprovadas qualificações e 
aptidões vocacionais, impedindo-se novas admissões, enquanto houver 
servidores disponíveis para a função; 

X - instituição, pelo Poder Executivo, de reconhecimento 
do mérito aos servidores que contribuam com sugestões, plano de projetos 
não elaborados em decorrência do exercício de suas funções e dos quais 
possam resultar aumento de produtividade e reprodução dos custos 
operacionais da administração; 

XI - estabelecimento de mecanismo adequados à 
apresentação por parte dos servidores, nos vários níveis organizacionais, de 
suas reclamações e reivindicações, bem como a rápida. apreciação, pelos 
órgãos administrativos competentes dos assuntos nelas contidos; 

XII - estímulo ao associativismo dos servidores. 

Parágrafo Único - O Poder .Executivo encaminhará à 
Câmara Municipal mensagens que consubstanciem a revisão de que trata este 
artigo. 

Art. 20 - As despesas decorrentes desta lei correrão á 
conta das dotações próprias. 

C©fEL 
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Prefeiturn municipul dE uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, em 

Bel. NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

IL© M\ (CTO1A5 VAUM  

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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Prefeitura municipal de Tuquari 

1IIj 	
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.837, de 29 de julho de 1999. 

"Dá denominação ao Posto de Saúde - 
ia Unidade Avançada - do Bairro 
Coqueiros (Posto de Saúde Avançado 
"Clementina Lautert Capelão")". 

NAMIR LIJIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica denominado de Posto de Saúde Avançado 
"Clementina Lautert Capelão" o Posto de Saúde - ia Unidade Avançada, em 
funcionamento no prédio situado em imóvel no quarteirão formado pelas 
Avenidas Farrapos e Açorianos e Ruas Clementina Lautert Capelão e José 
Bizarro Neto, na esquina da Avenida Açorianos e Rua José Bizarro Neto, no 
Bairro Coqueiros, nesta cidade. 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PEFRTO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 29 de julho de 1999. 

Namir Luiz Jant 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publiquese-_ 

João Carté/Quaros Çouinho 
Secretário Mijhicipal da Ad4ninistração 
e Recursos H!umanos 

TJi© PAfiA C©ÏEL 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

A (OMISSÃO TË(NKA 

Projeto de lei n°2.413/99 
	 .iLLe 

"Dá denominação ao Posto de Saúde - ia Unidade 
Avançada - do Bairrõ Coqueiros (Posto de Saúde 
Avançado Clementina Lautert Capelão)". 

A Câmara Municipal resolve: 

Art. 10 - Fica denominado de "Posto de Saúde Avançado Clementina 
Lautert Capelão" o Posto de Saúde - 18 Unidade Avançada -, em funcionamento no prédio 
situado em imóvel no quarteirão formado pelas Avenidas Farrapos e Açorianos e Ruas 
Clementina Lautert Capelão e José Bizarro Neto, na esquina da Avenida Açorianos e Rua 
José Bizarro Neto, no Bairro Coqueiros, nesta cidade. 

Art. 20  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1999. 

Ver Glaci Santos 
	SANCoíE.sa 

Justificativa: 	 avnii L&z f 

Curriculum vitae em anexo. 	
ale 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72 - Taquari - RS 
CEP 958 60-000 - Telefax: (051) 653-1420 
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PrefEitura municipal de Tuquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.838, de 29 de julho de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a as-
sinar Contrato com o Estado do Rio Grande do 
Sul, através da Secretaria da Educação para 
execução de obras, aquisição de equipamentos, 
transporte escolar, compra de passagem esco-
lar para a Rede de Ensino Estadual e Munici-
pal". 

NAMIR LUTZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar 
Contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação para 
execução de obras, aquisição de equipamentos, transporte escolar, compra de 
passagem escolar para a Rede de Ensino Estadual e Municipal. 

.Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO FEITO MUMC ÁL 
29 de julho de 1999. 	

fr mLuitsch 	

DE TAQUARI, 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publi 

João Car,Y e Quadros C utinh 
Secret' o unicipa dmini 
e Recursos umanos 

Ií© a\ c©r 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
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•,Prefeituru muicipnI dE Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.838, de 29 de jiMio de 1999. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a as-
sinar Contrato com o Estado do Rio Grande do 
Sul, atrav5s da Secretaria da Educação para 
execução de obras, aquisição de equipamentos, 
transporte escolar, compra de passagem esco-
lar para a Rede de Ensino Estadual e Munici-
pal. 

NAMIR LUIZ JANTSCIL, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Gral do Sul. 

FAÇO SABER, ni u:o das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara miipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1." - Jica o 	: 1.:utvo Municipal autorizado a assinar 
Contratocom o Estado do Rio (Jrand t' uL aiavés da Secretaria da Educação para 
execução de obras, aqisiçio dc cu pw entos, transporte escolar, compra de 
passagem escolar para a Rede de Ensuo 1 stadual e Municipal. 

Art. 20 - Esta Lei eutrau;i em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO £RE.FEiTO MUNICJ7AL DE TAQUAR1, 
29 de julho de 1999. 

Namir Luiz Jpllscl 
Prefciio Municipal 

Registre-se e Publtese-. 

j- 
João C  rl 	e Quadros E i.inho 
Secretai 4i1 14unicipaE d 
e Recursos/-lumalios \ 

LÊnii M C©TJ 
Rua Osvaldo Aranha1 1790 - Cx. Pc,stal 63 CEP 95860-000 	TAQUARI - F 

Telefax (031) 653-1266 



Prefeitoru I11hicipuI de Tuqouri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lej n° 1.838, de 29 dc iko de 1999. 

"Auitoiiza o Poder Executivo Municipal a as-
sitiar Contrato com o Estado do Rio Grande do 
Sul, através da Secretaria da Educação para 
CXCCUÇO de obras, aquisição de equipamentos, 
1ranporte escolar, compra de passagem esco-
lar para a Rede de Ensino Estadual e Munici-
pal". 

JNAMIR J.,UIZ JINTSCU, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, i ,)o t;o das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a C(mata N..wiit.pal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1" - 	o P 	i.ufivo Municipal autorizado a assinar 
Contratocom o Estado do Rio Graudc dc ul. através da Secretaria da Educação para 
execução de obras, a.qLl isiçiio  dc ';p! ao nio, transporte escolar, compra de 
passagem escolar para a Rede de Ens' i staduai e Municipal. 

Art. 20 - Esta Lei citrar;i em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

CABJINETE i)() ,.rREFJITO M.UNICI$L DE TAQUARI, 
29 de julho de 1999. 

Naini.r Luiz J tsch 
Picíio Municipal 

Registre-se e Publuese 
o 2 YZ4 L-& / 

João Car1 	'eQiadro; ('ijl inho 
Secretár'ió 11unii  jial dí$di Liii istr;y 
e Recursos /-lumauos \ 

M C©TJ 
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Telefax (051) (353-1266 



Prefeiturn munídpui de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul e 

Projeto de lei nQ 2.418/99 
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trau'ite ccolaL?, 	 pre _ào,., 
lar pai a i Rede dc Ensino Estadual e Mumci- 

- pai. CÊ,1 : .... 

NAMIR LUIZ JANTSCII. Prefeit Municipal dc Taqiri, 
Estado do Rio Grande dc. Sul. 	 . 	 . 	:•. 

FAÇO SABER no u o da tnbtuçõc que me confere a Lei 
Orgônica do Município, qu.e a Cunara. I\Jt •'i1i aprovou e usanciono a seguint& 
Lei 

Art. II 	&: PoJt.. ï: 	NIunicipal arnorizado a assinar 
Contrato com o Estado do Ri 	uide 	t' iii ve la Secretaria 1a .Ed ucaço para 
execução de obras, aquisiçiio  Ie eclucnt 	tuuisporte escolar. comprn. de 
passagem escolar para a Rede de iis1no 1 , .. u e Nt wucipal 

Ai t. 2° - lsta Lei t n u cii ,  Vioi na data de sua pubhcaço, 
revogadas as disposiç8es em contrário. 	

-'•:. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICI1'AL DE TAQUARI, 

Namir !uiz Jantsch. 
Prefeito Municipal 

Restre-se e Publique-se: 	
J 

Jogo Carlos de Quadros Continuo 
Secretário Municipal da Adni i ftLt niç4o 
e Recursos Humanos 

ii© 	cá 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 • Cx. Postal 53 - CEP 95360-000 - TAQUAR1. RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Estadual, ampla parcena em todas as ações que viiam dentro de suas competências, 
aplicár recursos públicos em livor de obras e serviços para beneficio dos municipes: 

Conforme é de eonhecunenio de V Exa  e Nobres 
Vereadores, o Estado prtkisa mvesiir unuto na arca da educaço no nosso Murncipio, 
e para tanto,precisamosceiebrar Convênios, Contratos. Acordos, córno objctiio de. 

• 	regu'ar as trinsferências de obtigações e rec ursos fii.iwiceiros. 
Está previsto para este ano, o mício das obras de ampliação 

da E. E. Barão de Ibicui, e ara conipkar doewuentaço neccssita!nos da 
aprovaço deste Preojet.o dc Lei., que via.ii •; .•-m(• cm passado recente as bras 
executadas pelo município ua  .. Cônego Cordèiro. 1 

Isto po'f solriO w 	te' ar o presente em iegirne de 
urgencia. 	 - 	• 	• : 	.- - -. 

.A S. Exa. o Senhor: 
Pauio David Muiinari 
I)D. Presidente Câniara Muuic:al 
N/Cidade 

A\© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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-ANEXO 1 - 
- MODELO - 

Minuta da Lei da Câmara autorizando a contratar com a SE. 

LEIN° 

Autorização para o Executivo Municipal assinar 
contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da Educação para execução de obras, 
aquisição de equipamentos, transporte escolar, compra 
de passagem escolar a& de ensino Estadual e 
Municipal. 

Eu, 	 , Prefeito Municipal de 

	

faço saber em cumprimento ao disposto no Art 	inciso da 

	

Lei Orgânica vigente, que a Câmara Municipal aprovou, em resolução n° 	e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art 1° - É o poder Executivo Municipal autorizado a assinar contrato com o 
Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Educação para execução de obras, 
aquisição de equipamentos, transporte escolar, compra de passagem escolar jia^redê de ensino 
Estadual e Municipal. 

Art 2° - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Registre-se e publique-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Em: 

Prefeito Municipal 

Registrado no Livro 
Competente à folha n° 
e publicado. 

Secretário da Administração 

Secretário de Finanças 
Obs.: Papel timbrado da Prefeitura Municipal 

-13- 



Prefeituru municipul de nquari 
* 	Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.839, de 29 de julho de 1999. 

"Altera o Parágrafo Único do Art. 16 da Lei n° 
1.407, de 24 de junho de 1992, e dá outras 
providências". 

NAMIR LIJIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 10 - Fica alterado o Parágrafo Único do Art. 16, da Lei n° 
1.407, de 24 de junho de 1992, passando a ter o seguinte teor: 

"Parágrafo Unico - A remuneração correspondente ao nível 
principal, Padrão 8, Classe B, do Quadro de Funcionalismo da Prefeitura 
Municipal de Taquari ". 

Art. 2° - A despesa deconente desta Lei será atendida por conta de 
dotações orçamentánas próprias, consignadas no Orçamento do Município. 

Art. 30 - Esta Lei terá efeito retroativo a 1° de julho de 1999, 
revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis n°s 1.621, de 20-08-96 e 
1.626, de 14-10-96. 

GAB1JETE DO PREFEITO MUNItCIPAL DE TAQUARI, 
29dejulhode1999. 

Ç antsc7 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

VnMAIMAM 	C©1ÏLL 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Preteitru municípul de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

A O O 

7 

Projeto de lei ng 2.417/99 

4 .. 	. 

o Pudgra ...1 	d dai. dda L.e ii . • 

	

.407. de 24 d ui1•h(. de 	e da 	tra 

I..I1Z .Lj''['.S(f 1:(, 	j: re  ti 	'li1jl 	de 	1:10 uari. 
E.si ado de' ftiu Grande. d 	d 

FAÇO SABER. .no uso das ai n La i óes ou e me coa tre o Lei 
C)nica doM jrjn 	q j 	(pOrO 	 a e u 	cne' a scuj ntc Lei: 

- 

• 	o 	 .1-. 	 •. 	r 	• 	 . 1.. t 1 - 1 i 	alt& ri 	1 	o 	o 	 a 
[.407, de 24 de junho dc 1992. passando o ter o seguinte eu: 

PaimIo Uiico - -1 reln ne; ç; e rs ,/J,: 1? o 
priiic/paL Pad,o S. Cksse B, do Oufre' £iL F?f;JcjoJ)af7sjjjo Jj 
•Ã/unicipci/ de raquw 

Art. 20 A despesa deco.entc desta Le se.rd atendida por conta dc 
dotações orçanienLïri.as próprias, consinad.as no Urçamento do Município. 

Art. 3° - Esta Lei terá efeito retroativo a 	deuiho dc 1999, 
revogadas as disposições em contrario. em especial as Leis 	de 0-(i8-96 e 1.626. de 14-10-96. 

GABINETJ. DO PRE. E.ITÇ- MUNI 

	

NarTjyZcji 	SANC.c,S 

	

Prefeito Ni 	iicipai. 

keajstre-sc e Publique-se 

1 oio Carlos d.e Quadros (ioutiniio 
Secretário Municipal da .Illhillstraçio 
e Recure's J4unianos 

_I© PAU 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Posta! 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Te!c fax (05) 65-1266 



a municipal lE 
Estado do Rio Grande do Sul 

- 	
"Alienio Parágrafo Único do Art. 16 cia Lei n° 
1.407,.de 24 de junho de 1992, e dá outras 
providticias". 

NAMJR 	JAN 	1e1ito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do I. 

FAÇO SABER, no 	Jw, alri.buições que inc confere a Lei 
Orgânica do Município, que a CÇiivara Miwicipl aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 10 - Fica alterado o Parágrafo único do Art. 16, da Lei ii" 
1.407, de 24 de junho dc. 1992, pasando i ler o seguinte teor: 

"Paí4gra/o UHICO - A rC!nwieIaçclo correspondente ao nível 
principal, Padr(Jo 8,. Classe 13, do Qii icír'o de Funcionalismo da Prefeitura 

hín.icipal de Taquari ". 
Ari. 2 -- ik despesa do.i 	dc Lei será atendida po.r conta de 

dotaçôes orçamentán.as própi ias. con 	ii 	)rçinun10 do Muni.cípiõ. 
'4  Arf. 3° - Lla Lei le;: ecilo reho;iiivo a 1° de juilio dc 1999, 

revogadas a disposiçôcs em. coutráno, en! cspecí31 as Leis n°s 1.621, de 20-08-96 e 
1.626, dc 14-10-96. 

GA1IINETE J.)() PHEI'FUFO I\11JNICIPAL DE TAQUARL 

J\ianij r Lutzjantscji 
Prcfc:il.o iVluiiicipal 

Registre-se e Publique-se: 

João Carlos de Quadros CoutinJio 
Secretário Municipal cia Adjui lis! ruçiio 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



PretÍitDrn 11iiih:üpuI Ii! uqLulri 
Estado do Ro Grande do Sul 

Exp. de Motivos n°  031199 
	

Taquari, 14 de julho de 1999. 

$eahor 1rcidcn!c: 

	

A(tarés ti o 	cc ote, en.catuuiliamos à aprccia.çio 
dessa Casa. Projeto de Li tut visa torrrMr o. !krios pagos aos Conselheiros 
Tutelares de nosso Miuúi.pio. 

00Tc'  cuinto Freidcnte, que a Lei de Reforma 
Administrativa fbz urna evoIuç10 salarial n.o caq-2.os de Provimento Efetivo, 
mudando os valores dos .Padrties, 

A Lei ii 	6G. na  qual, está fixad.o o Padrâo dos 
Conseilieiros Tutelares, diz que "/1 ;e,nun/çC!o corresponde ao nivei principa' 
Padrcio 6, Classe II, do Qwidro do Fw;ciona/ís,no da Prefeitura ". 

C) valor uni criou a Rcfi7lrma Adininisirativa do Padrio 
06. Classe B. era de R$ 550.14 (quin1ienk. t; cinqücnla reais e catorze centavos) 
depois da Refornia passou. a 	J 3354() 	ZeJitos e. trinta e cinco reais e quarenta 
centavos), mas quem PerIieia  ao Pdift.o 6, paon para o Padrão 8. 

Desta forma. cstanios propondo a adequação do 
Padiío dos Conseiliciros. ers que ik pt cnotin o quadro da. Administ.raço 
Mun.tc.pal, passando-os de Jidi 6. ( 'lo: 1 u:o Vadr'ío 8, Classe 13. que .h.oe 
equivale a R$ 597,87 (qui.uhen.ioa e .ii.s e oteuta e sete centavos). 

	

(L! 	lia I)i(tI:1i. acolhida, aten.ciosamcnt.e 
subscreve.njo-iios. 

lrcl.toI1uiiic.. d 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo David Mulinari 
D.D. Presidente Câmara M.wi.icip.d 
NiCidade 

Rua Osvaldo Aranha 1  1790 - Cx. Postal 53 - CE.P 96860-000 - T A Q U A RI - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Exposição de Motivos n° OI 99 	Taquari, 07 de julho de 1999. 

Senhor Presidente: 

Através do presente, encaminhamos à apreciação desta Casa, 
projeto de lei que visa corrigir os salários pagos aos Conselheiros Tutelares de 
nosso Município. 

Ocorre, caríssimo Presidente, que a Lei da Reforma 
Administrativa fez uma evolução salarial nos cargos de Provimento Efetivo, 
mudando os valores dos Padrões. 

A Lei n° 1.626, na qual está fixado o Padrão dos Conselheiros 
Tutelares, diz que "A remuneração corresponde ao nível principal, Padrão Seis, 
Classe B, do quadro do funcionalismo da Prefeitura". 

O valor anterior a Reforma Administrativa do Padrão Seis, 
Classe B, era de R$ 550,14, depois da Refonna passou a ser R$ 335,40, mas quem 
pertencia ao Padrão Seis, passou para o Padrão Oito. 

Desta forma, estamos propondo a adequação do Padrão dos 
Conselheiros, eis que não pertencem ao quadro da Administração Municipal, 
passando-os de Padrão Seis, Classe B, para Padrão Oito, Classe B, que hoje 
equivale a R$ 597,87. 

Na certeza da acolhida pelos Edis deste Legislativo, 
aproveitamos a oportunidade para solicitar que o presente Projeto de Lei seja 
votado em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

Namir Luiz Jantsch, 
Prefeito Municipal. 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo David Mulinari 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
N/Cidade 



Projeto de lei n0  

"Altera o Parágrafo Único do art. 16, da 
Lei n0  1.407, de 24 de junho de 1992, e 
dá outras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei orgânica 
do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l" - Fica alterado o Parágrafo Único do art. 16, da Lei n° 1.407, de 
24 de junho de 1992, passando a ter o seguinte teor: 

"Parágrafo Único - A remuneração correspondente ao nível principal, 
padrão oito, Classe B, do quadro de funcionalismo da Prefeitura". 

Art. 20  - A despesa decorrente desta Lei será atendida por conta de 
dotações próprias, consignadas no orçamento do Município. 

Art. 30 - Esta Lei terá efeito retroativo a 1° de julho de 1999, revogadas 
as disposições em contrário, em especial as Leis n°s. 1.621 e 1.626. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIIPÀL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Sec. Mun. da Admin. e Recursos Humanos 
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[Ntii tUJI[:IiUI]. iVX1U:I 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Rua Daniel M. Bizarro, 10- FONE! FAX: (051) 653-1420 
CEP 95860-000 - TAQUARI 
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LEI N °  1.621, de 20 de agosto de 1996. 

"Altera o p.ir/1.- 

grafo único do 
art. 16 da Lei 
no 1.107, de 
24 de junho de 
1992". 

PAULO DAVID MtJLINARI, Presidente da Câmara 
Municipal de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, rio uso da atribuçes que me 
confere o art. 47, Parágrafo 6 ° , da Lei Orgânica do 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
promulqo a seguinte lei: 

Art. 1 °  - Fica alterado o parágrafo único do 
artigo 16, da Lei n° 1.107, de 24 de junho de 1992, 
que passa a ter a seguinte redação: 

"PARÁGRAFO 	ÚNICO 	- 	A 	remuneração 
correspondente ao nível principal, padrão seis, 
CLASSE C, do quadro de funcionalismo da Prefeitura". 

Art. 2° - A despesa decorrente desta Lei 
será atendida por conta de dotações próprias 
consignadas no orçamento do Município. 

Art. 3 0  - Esta Lei terá efeito retroativo a 
l de junho de 1996, revogadas as disposiçóes em 
contrário. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TAQUARI, 20 do .iqos te de 1 396 

77 
7/ 

-, 

Ver. Páulo David Mu.L 1 riar 
Presidente 

REGISTREiSEF'  LIQIJE-SE: 

Ver. Cledio Brandao Pereira 
1° Secretârio 



Prefeitura Municipai de Taquari 
EsLdo cio Rio Gmnclo cio Sul 
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LEI iNg 1.626, DE l'i DE OUTUBRO DE 1 995 

'ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1q  DA LEI 

\' 1 _b?1 , DL 20 1111 AÍ1010 DE 

RENA1O 13f\1 1 1— IS1A POS Si\NDS PREFEITO i1UNICIPAi. IJ• IAQIJAPI 

o l io (IANML DO SUL. 

1- Aço SABER NO USO DAS ATRIBUIÇOES  QUE ME CONFERE A LEI 02 

GAN ICA DO MON ICID L0. QUE A CÂMANA MUNI CI PAL APNOVOU [ Lii SAIICIOIIÍJ A t01 IDrE 

LEI: 

ART. 1 - FICA ALTERADO O PAR/GRAFO ÚNICO DO APT. 1 9 , DA 

LEI N 2  .1 .Ú21., DE 20 DE AGOSTO DE 199G. QUE PASSA A ATER A SEGUINTE PEDAÇAO: 

"PARÁGRAFO UNI CO 	REMUNERAÇAO CORPESPONIEIJT E AU NÍVEL 

PRINCIPAL PADRÂO SEIS, CLASSE B., DO QUADRO DE FUNCIONALISMO DA PREFEITURA". 

ARF. 2 	- REVOGAI.)AS AU 111 SI'OSi ç;Úrs [11 COÍJTNÁR IU 	EU 1A LEI 

ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUDLICAÇAO. 

(AU 1 NElE DO PNEFE 110 MUNI CI IAL DE EAOUAR i , 11 DE OUJU Í BRO DE 1 % - 

/ 

IRIIFE tlJ'J rlI.JN E1i P/\.. 

REGIS1R[-S[ EI PUBLI0UESE: 
I_' 	\ 

4' ( 	/ 
MARTIN 

ÇECrT/\RIO DA ADMINISTRAÇÃO E 

RECURSOS HUMANOS 

E - 	' 	170 	Cv Pcii 53 Tqu3u AS 	 ' 

• TcU 	osi G53 1266 	 . 	 - 	• 	' 



CATEGORIA VENCIMENTO 
Motorista 199,09 
Capataz 211,66 
Operador 286,71 

Prefeitura Municipal de Taquari 
_______ 	 Estado do Rio Grande do Sul 

2I N°  1.669 1  DE 16 DE 2,4A10 DE 1997. 

"CONCEDE AUMENTO NOS VENCIMENTOS E 
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS E 
SERVIDORES MUN ICIPAIS ATIVOS E 
INATIVOS, PENSIONISTAS E 
PROFESSORES, 	E 	DÁ 	OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

ttM4IR LUIZ JP4NTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAZ SABER, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Municipio, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

.Art. 1 0  - Fica concedido um aumento de 8% 
(oito por cento), nos vencimentos e salários dos funcionários 
e servidores municipais ativos e inativos, pensionistas e 
professores, retroagindo este percentual a partir de 10  de 
maio de 1997. 

Parágrafo Único - São as seguintes as tabelas 
de vencimentos e salários por categoria, padrão e nivel: 

Loi 

TABELA 1 
PADRÃO RÃsico R$ FAIXA A 	R$ 
1 171,16 181,06 
2 171,99 186,99 
3 221,01 232,50 
4 274,50 293,76 
5 330,86 358,47 
6 439,17 493,97 
7 596,65 645,03 

FAIXA B R$ 
189,35 
206, 19 
247,71 
301,13 
384,22 
550,14 
694,65 

TABELA II 

Rua Osvaldo Aranha, 1790- Cx. Postal, 53- Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax (051) 653.1266 



EVOLUÇÃO SALARIAL PREVISTA NA LEI DA REFORMA 
ADMINISTRATIVA. 

CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO ATUAL 

REFOR- 

Padrão 1 - Padrão 3 (Reforma) 171,16 156,00 18 548 

Padrão 2 -> Padrão 3 (Reforma) 171 599 179,40 17,91 

Padrão 3 	Padrão 5 (Reforma) 221,01 202,80 27 505 

Padrão 4 -* Padrão 6 (Reforma) 274,50 244,92 19 335 

Padrão 5 -* Padrão 7 (Reforma) 330,86 280,80 19 329 

Padrão 6 -* Padrão 8 (Reforma) 439,17 327 560 19,00 

Padrão 7 -* Padrão 10 (Reforma) 596,65 394,68 32,56 
Padrão 8 - 522 360 - 
Padrão 9 - 655,20 -. 

Padrão 10 - 790 592 - 

CARGOS DE PRO VIMENTO EM 
COMISSÃO ATUAL MA 

Padrão 1 180 544 

REFOR- 

22152 22,77 
Padrão 2 314 552 324,48 3 517 
Padrão 3 44552 446 516 0,15 
Padrão 4 492 572 521,04 5,75 
Padrão 5 576,60 683 928 18,50 
Padrão 6 955 556 957,84 0,24 
Padrão 7 1.113 980 1.173,12 5,34 
Padrão 8 - 1.469 552 - 

iLX 	1L\ 	Jíill 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - Taquari - RS - CEP 95860-000 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipal de Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

ANEXO 1 

1. CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO: 

COEFICIENTE SEGUNDO A CLASSE 
Padrão A B C O 

1 R$ 163,80 R$ 171,99 R$ 180,18 R$ 188,37 
2 •R$ 188,37 R$ 196,56 R$ 204,75 R$ 212,94 
3 • R$ 212,94 R$ 221,13 R$ 229,32 R$ 2.373 51 
4 R$ 257,16 R$ 278,46 R$ 288328 R$ 303303 
5 R$ 294,84 R$ 303,03 R$ 311,22 R$ 327,60 
6 R$ 343,98 .R$ 352,17 R$ 365,27 R$ 376,74 
7 R$414,41 R$437,34 R$458,64 R$483,21 
8 R$ 548,73 	•R$ 597,87 R$ 6383 82 R$ 687,96 
9 R$ 687,96 R$ 737,10 R$ 778,05 R$ 819,00 

10 R$ 830,46 R$ 876,33 R$ 920,55 R$ 966,42 

II. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO: 

Padrão CC FG 
1 R$ 	232,60 R$ 116,30 
2 R$ 	340,70 R$ 170,35 
3 R$ 	468,46 R$ 234,23 
4 R$ 	547,08 R$ 273,54 
5 R$ 	717344 R$ 358,72 
6 R$ 1.005,72 R$ 502,86 
7 R$ 1.231 3 76 R$ 6153 88 

II. MAGISTËRIO 

Nível A B C 
1 R$ 212,94 R$ 229 3 32 R$ 2453 70 
2 R$ 311,22 R$ 327,60 R$ 343,98 
3 R$ 327,60 R$ 343398 R$ 360,36 
4 R$ 343,98 R$ 360,36 R$ 376,74 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 



.ÔT 	CONSELHO 1UTEL R UE TAQUARI-RS 
LEI FEDERAL 8069 DE 13 DE JULHO 11990 

LEI MUNICIPAL 1407 DE 24106192 
EMPOSSADO EM 23111192 

E F E, T 1 V 1 D A D E 

O Conselho Tutelar de Taquari informa que os conselheiros abaixo re 
cionados foram efetivos no sxercio de suas funçes no período de 
01/06/99 até 30/06/99. 

• lEDA ROSA Da SILVEIRA - efetiva - R 577,63 
• VA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - efetiva - BS 577 9 63 
• iRJI DE CASTRO FALEIRO - efetiva - 	577,63 
• MARIA DA GLORIA DOS REIS - efetiva - 	577,63 
* SUiONE ARAW0 DE M011ES - efetiva - 	577 9 63 

Taquari, 30 de junho de 1999. 

/ 	 IEDA ROSA DA SILVEIRA 
Conselheira Presidente 

LV t 



irr ' rriuwIur,u;uIWIuILW!II:U IU,IUUIJ 

getado d Rio Grande do Sul 

ANEXO J 

1. CÁRGOS DE PROVIMENTO EFETiVO: 

COEFICIENTE SGUNDOA ClASSE 
Padrão A 13 C D 

1 R$. 163 780 R$ 1713,99 .. 	R$ 1801,18. .: R$ 188,37 
2 R$ 188337 R$ .196,56 R$ 201975 	. R$ 212,94 
3 R$ 212,9'l R$.221,13 .• R$ 229 11 32 R$ 237,51 

R$ 257,16 R$278,46 	.... ... 	R$288,Z8,, 303,03 . 
5 R$ 294,84 R$ 303,03 R$ 311,22 R$ 327960 
6 R$ 343998 R$ 352 2 17 . . R$ 365,27 R$ 376,74 

R$'l-83,zi 
8 R$ 548,73 R$ 597,87À- R$ 638 3,82 R$687,96 

R $ 819,00 
10 R$ 830946 R$ 876,33 tt$ 920,55 R$ 966/12 

II., CARGOS D- PROVIMENTO EM COMISSÃO: 

Padrc, CC FG 
1 R'$ 	232,60 R$ 116,30 
2 340,70 R$ 170,35 
3 	.. R$ 	'4-68 346 R$ 2341,23 
4 R$ 'S47,08' R$ 273,54 
5 R$ 	,7173441, R$ 3583 72 
6 	. I($.1.0053 72 .R$ 504,86 

1.231,76 	.. $ 6150 

II. MAGISTÉRIO 

Nível A Ii C 
1 	. R$ 212,94 R$ 229,32 R$ 24.53 70 
2 R$ 311,22 . R$ 327,60 R$ 343398 
3 R$ 327,60 R$ 343998 R$ 360,36 
4 R$343,98 R$ 360,36 R$ 3763 74 

iwa c©su 
ia Osvaldo Aranha, 1790 Cx. Postal 63 . CEP 95860-000- TAQUARI •R 

lelofax (051) 653.1206 
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:Prefcitura Murncipal de Taquir1;. 
Estado do RIo Grande dó Sul 	' 

2•  

1 
Lci n2 1.462, dc 29 de outubro de 1993. 

, 

"Altera o parágrafo tnico doarç 

Lei n2 1.407, de 24 •de jtinhd 

RENAT() BAPTISTA DOS SANTOS, Prefeito Municial de) 

Estado do Rio Grande do Sul. 
V

• FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me cfpre' 

gnic& do Município, que a Câmara de Vereadoresprovou 

sanciono a seguinte Lei  

•ART. l-Fica alterado o parágrafo nicodo artigo 

Lei n.L4O7, de 24 dc junho de 1992, que passa 1.. t9r a 

te redaço 

"PARÁGRAFÓ ÚNICO- A remui1eraço correspondei te ao 

principal, padro seis, classe "A", do quadro 4o 	'4i1 11 

da Prefeitura * " 	 4 1 	 . 	
t•. 	 - 

ART 29.-A despesa decõrrente desta Lei será
-.
at ndi 

conta de dotaç6es pr6prias consignadas no orçamcio 1do-

'pio 

ART., 32-Esta Lei terá efeito relroatIv&a 1 .1 ,d o01 

vogadasas disposições em contrário. 	 4t 
GABINETE ) PREFEITOMUNICIPAL DE TAQUARI.,  

.1993. 	 . 	 . 	 .;t 
. 	._•, 

Pr •ft 1 to 44i 	iq 

• 	- 	.1,, 	• 

REGlSTRE-SE EBLlQÚESE 	...• • 

14 l RC'\iORCIS DC,JESU 	 . 	. 
Secretáro daAdrninis'traço .••.. 

...................................................................... . 	 .•., 	,• ** 

IaoArinha179O Cx. poIaI, 53- Taquari - RS 	;. 
 

60 (" - Fonos (051)65310670653 1266 	---.ih 

ii;s/vsi 	. 	 - 	-.. 	
-:............ 	..• 	 ... 	- 



.. CONSELHO TU' 
LEI' MyNICU 

EMPOS 

)69.DE13DE JULHO! 1990 
AL1'4O7 DE 24106192 

EM, 2311192 

E FE IV I D A DE 

O Conselho Tutelar de Taquari informa que os• conselheiros abaixo 
relacionados foram efetivos no exerofoio de suas funçes no período de 
01/04/99 at3O/O4/99. 

1 * ID4 ROSA DA SILVEIRA - E'IIVA - lIS 550,13 
• * VERA MRiA OLIVEIRA DA SILVA - 'ETIVA - R$ 550 9 13 
- * NÂRIA Da GLORIA DOS RSI3 - iPIVA - R$ 550,13 

ÁRANI DE CASTRO FALEIE0 - 179PIVA - RS 550,13 
* SIMQ'IE ARÃJ0 DE MORAES - EFPIVA - R 550,13 

Taquari, 30 de abril de 1999. 

1 	 1LLtf 
lEDA ROSA DÁ SILVEIkA 

Conselheira Presidente 

1 - 

3 	cL 1('45 c~ 

9 	c1 JoL 



MARA MUNICIPAL DE TAQUARI - 39 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Rua Daniel M. Bizarro, 10- FONE / FAX: (051) 653-1420 

CEP 95860-000 - TAQUARI 

LEI N°  1.621, de 20 de agosto de 1996. 

"Altera o pará-
grafo único do 
art. 16 da Lei 
no 	1.407, de ,. 

• 	24 de junho de 

• 1'•. 

PAULO DAVID ,4ULflTARI, 'Presidente da Câmara 
Municipal de Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no .uso das atribuições que me 
confere o art. 47, Parágrafo....,.6,1.da Lei Orgânica do 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Art»1° - Fica alterado;o parágrafo único do 
artigo 16, da Lei •:° 1.407, de' 24 de junho de 1992, 
que passa a ter a seguinte redação: 1 

"PARÁGRAFO ,.;ÚN:[CO. 	.- 	A 	remuneração 
correspondente .....aoníveJ. principal, padrão seis, 
CLASSE C, doquadro de funcionalismo. da Prefeitura". 

.Art. .° -. A despesa:  decorrente desta Lei 
será atendida-T por conta de• dotaçõs próprias 
consignadas no orçamentodo Municipio. 

Art. 30 - Esta Lei terá efeito Letroativo a 
1 0  de junIio de 1996, revogadas as disposições em 
contrário. . .. . 

GABINETE DO'PRESIDENTE DA CWP.A MUI,TICIPZ&L 
DE TAQUABI, 20 de ágosto de 1996. 

Ver.. aulo David Mulinari 
Presidente 

GIST 	E 	LIQUE-SE: 

r. Clé iO:  Brandão Pereira 
1 0  Secretário 

1 



Prefeitura Municipal de Taquari 	44 - 
Estado do Rio Grande do Sul 

LEI N2  1.626, DE 111 DE OUTUBRO DE 1996. 

"ALTERA. O PARÁGRAFO. ÚNICO DO ART. 1 9  DA LEI 

0 1.621, DE 20 DE AGOSTO DE 19915." 

RENATO BÍPTISTA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

ESTADO DO Rio GRANDE DO SUL. 

FAÇO SABER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME CONFERE A LEI OK 

GÂNICA DO MUNICÍPIO, QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU,E EU SANCIOI4O.A SEGUINTE' 

LEI: 

ART. i - FICA ALTERADO O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1 9 , DA 

LEI Ng 1.621, DE 20 DE AGOSTO DE 1996, QUE PASSA A ATER A SEGUINTE REDAÇÃO: 

"PARÁGRAFO UNICO - A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO NÍVEL 

PRINCIPAL PDRÃO SEIS, CLASSE B DO QUADRO DE FUNCIONALISMO DA PREFEITURA". 

ART. 2!! - REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO, ESTA LEI 

ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA I)E SUA PUBLICAÇÃO. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAOUAR.. 111 DE OULUTBRO DE 1996. 

PRE1FE.QJJ$11 PAI 

SE E PUBLIQUE-SE: 

MARTIN 

1.0 DA ADMINISTRAÇÃO E 

RECURSOS HUMANOS 

Aranha, 1790- Cx. Postal, 53- Taquati - RS 
00- Telefax (051) 653.1266 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.840, de 11 de agosto de 1999. 

Altera denominaçao de rua da cidade e 
dá outras providncias. 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com a Lei Organica do Município, que a C8mara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 11  - Fica denominada de '4Rua Marcílio Gonçalves 
Capelao o atual rua Clementina Lautert Capelao", trecho entre o 
Rua José Bizarro Neto e a Avenida Farrapos, no Bairro Coqueiros. 

Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei n° 1.126, de 06 de junho de 1984, esta Lei entrará em 
vigor na data de sua publicaçao. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUAPI, 11 de agosto de 1999. 

Namir Luiz 3:afitsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Pubi 

Joao Ca o e Qua s C utinha 

Secretário unicipal da dministraçao 
e Recursos umanos 

JZí\I© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - T A Q liA R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

«..../ 	/.Ç1 
o ' 

.-.*. 

Projeto de lei n° 2.41 4/99 

"Altera denominação de rua da cidade e dá 
outras providências". 

A Câmara Municipal resolve: 

Art. 1 0  - Fica denominada de "Rua Marcilio Gonçalves Capelão" a atual 
rua "Rua Clementina Lautert Capelão", trecho entre a Rua José Bizarro Neto e a Avenida 
Farrapos, no Bairro Coqueiros. 

Art. 21  - Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n° 
1.126, de 06 de junho de 1984, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1999. 

r. Glac 
« 

i Pàn~ o; 

Justificativa: 
Curriculum vitae em anexo. 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 958 60-000 - Telefax: (051) 653-1420 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.841, de 11 de agosto de 1999. 

bá denominaçao à Rua da Cidade (Rua 
bano &arcia da Rosa)". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 

Toquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiç3es que me confere a 

Lei organica do Município, que a Carnara Municipal o aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei 

Art. jO -Fica denominado de Rua bano &arcia da Rosa, 

a Rua EU,  do Loteamento Parque do Meio, nesta cidade de Taquari-

RS. 
Art. 2° -Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
TAQUARI, 11 de agosto de 1999. 

Narnir Luiz )ntsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Pubjye-se: 

Joao Car ~ e Quadros Cou7unho 

Secr 	 Adiinistraçao 
e Recursos umanos 	/ 

1TiJIE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prceiturnmunic!puI du Taquir.1 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.841, de 11 de agosto de 1999. 

bá denominaçao à Rua da Cidade (Rua 

bano Garcia da Rosa)". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal dc 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Organica do Município, que a Camara Municipal a aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 -Fica denominado de Rua bano &arcia da Rosa, 

a Rua E", do Loteamento Parque do Meio, nesta cidade de Taquai-

R5. 
Art. Z -Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiç6es em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 11 de agosto de 1999. 

--- 

Narnir Luiz ,janisch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Pubi 

roao 
	

Quadros C 
o

c)uinho 

d ai ni straçao 
e Recursos marias 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 Cx. Postal 53 - CEP 95360-000 - T A Q U A R 1 	R S 
Telefax (051) 653-1266 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

A (OMISSÃO TÉCNICA 
2' 4? 

rAP O V A O O 
OE O 	

Projeto de lei n° 2.397/99 

"Dá denominação à rua da Cidade - 
(Rua Dano Garcia da Rosa)". 

A Câmara Municipal resolve: 

Art. l - Fica denominado de rua Dano Garcia da 
Rosa, a rua "E", do Loteamento Parque do Meio. 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
pub1icaço, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 07 de junho de 1999. 

Ver. 

JUSTIFICATIVA: 
"Curriculum Vitae" em anexo. 

Sala das Sessões, 07 de junho de 1999. 

Ver. Nor 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 
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Prefeitura municipal de Tuquuri 
* 

Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n° 1.842, •de 24 de agosto de 1999. 

"Altera a redaçao do Art. 1 da Lei n° 1.752, 
de 22 de maio de 1998 e dá outras 
providências". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO 5ABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica alterada a redaçao do Art. 1° da Lei n° 1.752, de 
22 de maio de 1998, que passa a ter a seguinte redaçao: 

10 
- Fica o Município auforizaclo a receber, por cJoaç&, o 

bem imóvel abaixo descrito e caracterizado, visando a implanta çffo de rua: 

- Uma área de terra urbana sem benfeitorias, com superfície de 
1.506, OOm 2  localizada d 4v. Prom,ssâ'o, situada na quadra no 119 da zona n° 03, lado 

ímpar, formada pela A v. Promissffo e as Ruas Campo Romero, Roberto Clarimunclo 

Conceiçâ'o e Rodovia Aleixo Rocha da Silva; imóvel este situado no Município de 
Taquari com as seguintes medidas e confrontações: Frente ao Sul medindo 12, OOm a 
entestar com a A v. Promissffo, fundos ao norte medindo 20, OOm divide-se com•. 

propriedade de Miguel ,4lves, ao leste medindo 133,00m divide-se parte com área 

remanescente n°02 a desmembrar e parte com propriedade de Auri Goines e ao oeste 
com o comprimento de 118,00m divide-se parte com área remanescente n° 01 a 

desmembrar e parte com área vendida; imóvel este fica afastado 159, 80m da esquina 
formada pela A v. Prom/ssffo e Rua Campo Romero onde faz face oeste. 

Art. 20 - Permanecem inalterados os demais dispositivos 
contidos na Lei n° 1.752, de 22 de maio de 1998. 

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bTAQUARI, 24 de 
agosto de 1999. 

Namir Luiz,,4antsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique- 
)r &-C---- 
7- 

CarLos/de Quadros outrnho 
Sec. Muii. da Administr ao e Recursos Humanos 

• 	 íp\ 	C©J1IU 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - 

Telefax (051) 653-1266 

b 



PnEffiENUm  Moffidp@U 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.842, de 24 de agosto de 1999. 

"Altera a redaçao do Art. 1° da Lei no 1.752, 

de 22 de maio de 1998 e dá outras 

providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 

do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica alterada a redaçao do Art. 10  da Lei n° 1.752, de 

22 de maio de 1998, que passa a ter a seguinte redaçao: 
"Art. 1° - Fica o Município autorizado a receber, por doaçâ'o, o 

bem imóvel abaixo descrito e caracterizado, visando a impkntaçffo de rua: 
Uma área de ferra urbana sem benfeitorias, com superfície de 

1.506,00m 2  localizada d ,4v. Promissffo, situada na quadra n°11.9 da zona n° 03, lado 
ímpar, formada pela A v. Promissffo e as Puas Campo Romero, Roberto C/ari,nuna'o 
Conceiçâ'o e Rodovia Aleixo Rocha da Silva; imóvel este situado no Município de 
Taquari com as seguintes medidas e confrontaçies: Frente ao sul medindo 12,00m a 
entestar com a A v. Promissao, fundos ao norte medindo 20, COm divide-se com 
propriedade de Miguel Alves, ao leste medindo 133,00m divide-se parte com área 
remanescente n°02 a desmembrar e parte com propriedade de Auri Somes e ao oeste 
com o comprimento de 118,00m divide-se parte com área remanescente n° 01 a 
desmembrar e parte com área vendida; imóvel este fica afastado 159,80m da esquina 
formada pela A v. Promissffo e Rua Campo Romero onde faz face oeste. 

Art. 2°  - Permanecem inalterados os demais dispositivos 

contidos na Lei n° 1.752, de 22 de maio de 1998. 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as dispos:içes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL b AQUARI, 24 de 

agosto de 1999. 
Namir Luiz antsch 
Prefeito unicipai 

Registre-se e Publi 

os outinho 

Sec. 	 ;tr ao e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 
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PrefEituru municipul de Tuqunri 
Estado do Rio Grande 

A (OMISSÃO TÉCNICA 

jeto de Lei ng 2.419/99 

Pre dezite 

Aitera a redação do Art. I da [i n 
de 22 de maio de 998 e dá outras 
provi dnc as". 

AI' R O' A DO 

,1tL_iQ1— , 

I11 

NAMIR LUIZ JANTSCU. Pretito M.uniciaI de Tauari. Estado do Rio 
Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei Oreànica do 
Município. que a Câmara Municipai aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - Fica afterada a redação do Aut, 1' da Lei u' 1.752. de 22 de maio 
de 1998. que passa a ler a seguinte redação: 

".,-lri. / - PICa 1) tVíU/'l/CipIO auioi aJo a ichei', nai' ,/s&'Jo, ; 

i1;2'Y'ei a/O;':0', descrito e ii icir,:aj',, vi,úndn 1) plantei çí7u de lUa 

- Uma área, de terra i'/?ana 	 cOlO sii7erfIClC de 
1.506.00ni 1  local i.acic, a Ar. !roJnIssao. situada na quadra n / 19 da :0110 ii °  03. /da 
ímpar, formada pela 4v. Pro,mvsào e av Ruas Lvnpo Romero. Roberto ( larmiundo 
(onceiçao C ROJO/O /1/eixo ROcha c/a .i/Va; iinovel vuucJ/3 no A'limicípio de 

U(UW€ cOtU 05 seguia/ex coa fron/aci)ev: /'renIe (jo >v111 medindo /2. [Xhii a «li/ex/ar com a 
Ar. I'romi'i fundo; eu) norte medindo 20,00m divide-se com propriedade de Alienei 
Alves. ao leste medindo 133,00m divide-se miar/e comim área re/Iia,?es'cemi/e mi" 02 a 
desmembrar e parte com propriedade de Auri Goiiies e ao oeste caiu o compr)nIenta de 
[18.00177 divide-se vwie com área m'cu.'anc'scen/e n VI a desmembrar e par/e com área 
vendida: iinóvl este fica aIisIado 11 59.80m da esquina torin€iCIU pela Ar. I'r'nu.vsiia e 
Rua (:Omp() Romero oneleja: face oeste. 

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua qubhcaçao. revoíadas as 
disposiçôcs cm contrário. 

GABINETE DO PREFEITO M3NICIPAL DE TAOUI, 

NamirLuizjantsch 	SANCION- 
Prefeito Municipa 	 2V iO / 

Registre-se e Publique-se 

.ioo Carks de Quadros Coutinho 
Seci etário Munici paI da Admiiistraço 

f\eLwsos l-{umatios 

L\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

APOvADO 

1 
Senhor Presidente: 

A Comissão de Justiça e Redação que este 
subscrevem, de conformidade com o Regimento Interno 
(art. 156, II), requerem a V. Exa., a inclusão da 
seguinte emenda ao Projeto de lei n° 2.419/99: 

Emenda no 1: 

Inclua-se art. 2° no Projeto de lei n° 
2.419/99, enumerando-se os demais pela ordem: 

"Art. 2° - Permanecem inalterados os demais 
dispositivos contidos na Lei n° 1.752, de 22/05/1998". 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1999. 

VicoBavaro, 	 Ver. Paulo de Tarso, 
Pre . om.Just.Redação. 	 Relator. 

Rua Daniel Bizarro, 10- Cx. Posta! 72 - Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 
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A1tera a redação do Art. 10  da Lei n0  1.7529  
de 22 de maio de 1998 e dá outras 
providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCII, Prefeito Municipal de Taquari.. Estado do Rio 
Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1° - Fica alterada a redação do .Art. 1° da Lei n° 1752, de 22 de maio 
de 1998, que passa a ter a seguinte redação; 

"Ári. 1" - Fica o Município autorizado a receber, por doação, o bem 
imóvel abaixo descrito e caracterizada visando a implantação de rua: 

- lima área de terra urbana sem benfèitorias, com supei;ficíe de 
1.506,00m 2, localizada à Av. Promissão, situada na quadra n° 119 da zona n° 03, lado 
ímpar, formada pela Ar'. Promissão e as Ruas campo Romero, Roberto Clariinundo 

J Conceição e Rodovia Aleixo Rocha da Silva; imóvel este situado no Município de 
Taquari Com 05 seguintes confrontações: Frente ao sul medindo 12,0Oín a; entestar com a 
Av. Promissão, fluidos ao norte medindo 20, OOtn divide-se com propriedade de Miguei 

L ('1 Alves, ao leste medindo 133.00m divide-se parte com órea remanescente n° 02 a 
desmembrar e parte com propriedade de Auri Gomes e ao oeste com o comprimento de 
11800m divide-se parte com área remanescente n 01 a desmembrar e parte com área 
vendida: imóvel es/e fica afastado 159,80m da esquina formada pela Av. Promissão e 
Rua campo Romero onde faz face oeste. 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

João Carlos de Quadros Coutii:iho 
Secretário Municipa.! da. Administração 
e Recursos Humanos 

_IPAT3A C©if1 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



IrII REMEIP@9 do  
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 036/99 Taquari, 26 de julho de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trata o presente Projeto de Lei de alteração da 
redação do Art. l°da Lei n° 1.752, de 22 de maio de 1998. 

O presente faz-se necessário, devido há um 
equNoco cometido pelo arquiteto responsável pelo desmembramento da área, 
que declarou no mernorjal descritivo que área possuía 1 .506,00m 2  quando na 
veçdade p.ossui 1 258,45tn. 

Descoberta a falha, fomos informados através do 
requerimento protocolado sob o n° 1.551, de 28/0.6/99, da necessidade de 
alteração de tal Lei (confome cópia em anexo). 

Na ocasião, estamos remetendo o referido Projeto 
de Lei, onde esperamos que o mesmo receba a. habitual acolhida dos Nobres 
Edis, e que seja votado em regime de urgência, devido, a importância dra 
regularização de tal área. 

A tenç i..o som ente 

NamB Luz lants 1 

Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo David Mulinari 
DD. Presidente Câmara Municipal 
N1C idade 

T11L)© PAU C©T 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru rnunïcïpul dE Tuquurï 
Estado do Rio Grande do Sul 

- 	
1 

Le no  1.842. de 24 de agosto de 1999. 

°Aftera a redaç& do Art. 1 da Lei n° 1.752, 
de 22 de maio de 1998 e dá outras 
providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, na uso das atribuiç6es que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica alterada a redaçao do Art. 10  da Lei n° 1.752, de 
22 de maio de 1998, que passa a ter a seguinte redaçao: 

'4rt. 1° - Fica o Município autorizada a receber, por doaçdo, o 
bem imóvel abaixo descrito e caracterizado, visando a implanta çâ'o de rua; 

- Uma área de terra urbana sem benfeitorias, com superfície de 

1.506, COm 2  localizada d A v. Promissâ'o, situada na quadra n°119 da zona n° 03, lado 
ítnpar, formada pela A v. Promissõo . e as Ruas Campo Roinero, Roberto Clar imundo 
Conceiçifo e Rodovia A/eixo Rocha da Silva; imóvel este situado ao Município de 

Taquari com as seguintes medidas e confrontações; Frente ao sul medindo 12,00m a 

entestar com a A v. Promissffo, fundos ao norte medindo 20, OOm divide-se com 

propriedade de Miguel Alves, ao leste medindo 133,OOin divide-se parte com área 

remanescente n°02 a desmembrar e parte com propriedade de Auri tomes e ao oeste 
com o comprimento de 118,00m divide-se parte com área remanescente a° 01 a 

desmembrar e parte com área vendida; imóvel este fica afastado 159, 8Otn da esquina 

formada pela 4v. Promissâ'o e Rua Campo Romero onde faz face oeste. 

Art. 20 - Permanecem inalterados os demais dispositivos 

contidos na Lei n° 1.752, de 22 de maio de 1998. 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaço, 

revogadas as disposiçes ëm contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL D"TAQUARI, 24 de 
agosto de 1999. 

Namir Luiz/Áantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique- 
- 	fl..-( 	.... . 

Caros/de Q.iadros qoutinho 
Sec. Mun. da Administrdo e Recursos Humanos 

a Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - Rs 

Telefax (051) 653-1266 



PrEfeituru municipui dE nquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1.843, de 24 de agosto de 1999 

"Autoriza o Poder Executivo a contratar em 

caráter emergencial, por tempo determinado, 

recursos humanos para a Secretaria Municipal 

de Educaçao e Cultura e ceder para a 

Secretaria Estadual de Educaçao, através do 
Programa de Apoio ao Ensino (PRAbEM) e dá 

outras providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. l -Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 

em caráter emergericial, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual 
período, recursos humanos para atender atividades ria Rede Pública Estadual, 
ou seja: 

1 - Escola Estadual de 10  Grau "Barão de Ibicuí" 
Cargo 	 Vaga 	 Padrao 
Professor 	01 	 Lei ri0  1.505 

Art. 2° - O Estado do Rio Grande do Sul através da 
Secretaria da Educaçao ressarcirá o Município de Taquari, mensalmente, pela 
contrataço e cedência prevista no Artigo anterior. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, complementarido a Lei ri0  1.811, de 08 de março de 1999. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIP DE TAQUARI, 
24 de agosto de 1999. 	 - 

Namir Luiz J ritsch 

Prefeito Municipal 
Regis 

Joao 

Sec.I 
n10 

Recursos Humanos 

__ crE 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



ii Prfeituru muícipnI de Tnquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Iiu1f 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 

em caráter emergencial, por tempo 

determinado, recursos humanos para a 

Secretaria Municipal de Educaçao e 

Cultura e ceder para a Secretaria 

Estadual de Educaçao 1  através do 

Programa de Apoio ao Ensino (PAbEM) 

e dá outras providancias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

	

/ 	 Art. 1° -Fico o Poder Executivo autorizado o contratar 

\J\ 	em caráter emergencial, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogdveis por igual 

	

1 	período, recursos humanos para atender atividades no Rede Pública Estadual, 

ou seja: 

	

4 	 1 - Escola Estadual de 1° Grau 'Borao de Ibícuí" 

Cargo 	 Vaga 	 Padrao 
Professor 	01 	 Lei n° 1505 

Art. 20 - O Estado do Rio Grande do Sul através do 

Secretaria da Educaço ressarcirá o Município de Taquari, mensalmente, pela 

contrataço e cedência prevista no Artigo anterior. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na dato de sua 

publicaçao, complementando a Lei n° 1.811, de 08 de março de 1999. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se: 

0a0 Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

C©I 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



OSTO 09, 1999 ICI:EE 	3 DE 	 FX?12I?SO 	 CII 

I•Y L 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECHLI ARIA DA EDUCAÇÃO 

3 Dcicgacia dc Educação 
-listrela- 

Of. 477/R.ede/3 I)Ji 
	

Eslr&a, 09 de agosto de 1999. 

Senhor Prefeito: 

Na oportunidade em que o cumprimentamos, vimos solicitar scu 
apojo e parceria para a contra.taço de wn professor dc Matenitca, 20h, via 
PRAE)EM, para atuar no Ensino de Supência de 2' Grau, do noturno, da EE. dc 1 

-u Barâo do Ibicui. Nosso pedido de parceria se justifica visto o trtnitc no 
í10 ainda ser excessivamente burocralizado e via prefeitura, face à 

•cntrah7a.ç0 4  conseguiremos suprir a. necessidade com a urgência necessária. 

Gratos pela compreensào, subscrevennos, 

Atenciosamente. 

El oe 	 att i, 
Delegada de Educação; 

Ao Sr,: 
Nainir Luis .íanisch 
lvi. t). Pr Jeito Municipal de 7quari 

SLMG/SM 

Sônia E1isa1\4archi Gonzat!i 
Coordenadora Administrativa 

pf - 0!1 



PrEfeitura municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no  041/99 
	

Taquari, 16 de agosto de 1999. 

Senhor Presidente: 

Considerando a falta de previsao legal, 

bem como a inexistência de política estadual de recursos humanos 

para a área da educaçao do Estado do Rio Grande do Sul, vimos 

muito respeitosaniente, buscar atender necessidade de professor 

na Escola Estadual de 1 °  Grau Barao de Ibicuí ", nesta cidade. 

Embora, o Município já tenha cedido 

para a rede estadual, 16 (dezesseis) professores e funcionários, e 

mais outros tantos para outras Secretarias de Estado, e que até 

agora riao tiveram qualquer ressarcimento financeiro, pois o 

somente sistema PRAbEM deve ao município, mais de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais). 

Contudo, nao podemos deixar crianças e 

jovens serem prejudicados pela incompetência estadual, éntao na 

oportunidade apresentamos o anexo Projeto de Lei, para ser votado 

em regime de urgncio, visando ceder mais um professor. 

Na certeza da habitual acolhida, 

atenciosamente subscrevemo-nos. 

Namir Luiz Janfsch 

Prefeito Murici paI 

A S. Exa. o Senhor: 

Paulo bavid Mulinari 

bb. Presidente C8mara Municipal 

N/Cidade 

TILX 	\\ C©T 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



OSTO 09' 1999 1055 	3 DE 	 FÃX:7121780 	 PÃO. 01 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECR[IARIA DA EDUCAÇÃO 

3 Delegacia dc Educ.aço 
-1.streIa- 

Of. 477/Rede/3' 1.)J:. 	 Estr&a, 09 de agosto de 1999. 

Senhor Prefeito: 

Na oportunidade cin que o cumprimentanios, vimos solicitar scu 
apoio e parceria pai -a a. contratuça.o de um professor dc Matemática, 2011, via 
PRADF;.M, para atuar no Ensino de Suplência de 2 Grau, do noturno, da EE, dc 1 
Grau 13arâo do Ibicuí. Nosso pedido de parceria se justifica, visto o trniit.c no 
Estado ainda ser excessivamente burocratizado e via prefeitura, face à 
desc.entra1izaço, conseguiremos suprir a. necessidade com a urgência necessária. 

Gratos pela, compreensão, subscrevennos. 

Atenciosainente, 

Eloed atti, 
Delegada de Educação; 

Ao SV.. 

.Nain ir Luis Janisch 
M. 1.), PrJeilo Ivíunic4?ci/ dc Taquari 

SEMG/SM 

Sôma Elisa'1'ilarchi Gonzatli, 
Coordenadora Administrativa 

PE - 



J4Li -  'i °I°f"' 

Prefeitura municipal de Taquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

	
DO 

Projeto de lei n2 2.426/99 

A (0MS5AO TECNICA 	 "Autorizo o Poder Executivo a ontrata 

54 	
em caráter emergencial, por tempo 

determinado, recursos humanos para a 

Secretaria Municipal de Educaçao e 

Cultura e ceder para a Secretaria 

Estadual de Educaçao, através do 

Programa de Apoio ao Ensino (PRAbEM) 

e dá outras providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeta Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1° -Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 

em caráter emergencial pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual 

período, recursos humanos para atender atividades na Rede Pública Estadual, 

ou seja: 
1 1 - Escola Estadual de 1

O 	 1* Grau Barao de Ibcw (1 
 

4! 	Cargo 	 Vaga 	 Padrão 

Professor 	01 	 Lei ri0  1.505 

Art. 2° - O Estado do Rio Grande do Sul através do 

Secretaria da Educ.oçao ressarcirá o Município de Toquari, mensalmente, pela 

controtaçao e cedência prevista no Artigo anterior. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor no data de sua 

publicaçao, comçlementando a Lei no 1.811, de 08 de março de 1999. 

GABINETE bO RREFEITO MUNfIPAL TAQUARI, 

Namr uiz J sch 	 , 

Registre-se e Publiqiue-se: 	

Prefeito Municipal 	
S,CL)4. 

J00 Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

M\ C©J 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI . RS 

Telefax (051) 653-1266 



ririi HOR5E¥ 
 

O dE ïatwo1 
Estado do Rio Grande do Sul 

• 

Lei n°  1.844, de 24 de agosto de 1999. 

Altera o Artigo 30  da Lei n° 1.747, de 28 de 
abril de 1998, e dá outras providancias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições legais e de 

conformidade com a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica alterado o padro de vencimento da 

categoria funcional TESOUREIRO, constante do quadro de cargos de 
provimento efetivo, descrito no Artigo 30  da Lei n° 1.747, de 28 de abril de 
1998, conforme a seguir discriminado: 

benominaçao da Categoria Funcional 	N° de Cargos 	Padro 
Tesoureiro 	 03 	 10 

Art. 20 
- As despesas decorrentes da presente Lei, 

correro à conta de dotoçes orçamentárias próprias. 

Art. 30 
- Permanecem inalteradas as demais disposiçaes 

constantes da Lei no 1.747/98. 

Art. 4°  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 

entrará em vigor na data da sua publicaçao. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIP)*L bE TAQUARI, 

24 de agosto de 1999.  

Namir Luiz 

Prefeito 	cipal 

Registre-se e Pubi 

-. 

Joao CafJ ~ de Qt 
unicipal 

e 

i nh o 

i nistraço 

_© a\\ 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



1L ) d 	/oí2) 

Prefeituru munïcipul dE Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

¶r 

A (OMlS.S..O TCC\ 

-- 
PreidCIite 

'. 	 t &$ kP 1 

ojeto de lei n 2  2.422/99 

tID4 T 

"Altera o artigo 3 0  da Lei no 1.747, 
de 28/04/1998, e dá outras provi-
dê ncias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Es-
tado do Rio Grande do SuL 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1 0  - Fica alterado padrão de vencimento da categoria 
funcional TESOUREIRO, constante dc 
tivo, descrito no artigo 3 0  da Lei no 
guir discriminado: 
Denominação da Categoria 
Funcional 
Tesoureiro 

quadro de cargos de 
1 . 747 1  , 	28/04/1998,  
S 

N° de cargos 
03 

provimento efe-
conforme a se- 

Padrão 
10 

Art. 20  - As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
à conta de dotações orçarnentárias próprias. 

Art. 30 - Permanecem inalteradas as demais disposições 
constantes da Lei no 1.747/98. 

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEiTO MUNICIPAL DE TAQUARI,. 

Narnir Luiz Jantsch SAN CIO 	- 

Prefeito Mun'cipal 
Registre-se e publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 

(CõffiTnUM  
ua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 

tw 



1L' • • ) 	- 

Ei PrefEi uru municipul de Tuquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

A (0M!S.5Á) Tt(C\ 

O /_Q'__/L 

T 	presid  

e. tp  
L 

1 

!i 
 tSASID4

1K J1P, 
fl4L14 

TI 

"Altera o artigo 3 0  da Lei n°1.747, 
de 28/04/1998, e dá outras provi-
dências". 

ojeto de lei n92.422/99 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Es-
tado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l - Fica alterado padrão de vencimento da categoria 
funcional TESOUREIRO,constante do quadro de cargos de provimento efe-
tivo, descrito no artigo 3 0  da Lei n° 1.747, de 28/04/1998, conforme a se- 

9 	guir discriminado: 
Denominação da Categoria 

J 	Funcional 	 N° de cargos 	Padrão 
Tesoureiro 	 03 	 10 

Art. 20  - As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 30 - Permanecem inalteradas as demais disposições 
constantes da Lei no 1.747/98. 

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua pubhcação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TA 

Namir Luiz]a,ptch SANCIO-TE 

Prefeito Municipal 	 - 
Registre-se e publique-se: 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos 

\L\ C©J1Ï 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1. - R S 

Telefax (051) 653-1266 



ríi113111 iiiiriiiE 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.845. de 03 de setembro de 1999. 

"Extingue o Fundo de Aposentadoria e Pensao do 
Servidor - FAPS e dá outras providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estudo 
do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me confere a Lei 
Org8nica do Município, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - E extinto o Fundo de Aposentadoria e Pensao do 
Servidor - FAPS, criado pela Lei n° 1.746, de 28 de abril de 1998. 

Art. 2° - be conformidade com o Art. 21, Parágrafo Único, da 
Portaria n° 4.992, de 05-02-1999, do Ministério da Previdência e Assístncia Social - 

MPAS, que regulou a Lei n° 9.717, de 27-11-1998, os servidores que eram 
contribuintes do Fundo de Aposentadoria e Pensao do Servidor - FAPS, passam a 
contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

Art. 3° - Os bens e créditos do Fundo extinto por esta Lei, 
passaro a integrar conta especial da Contabilidade do Município, e serao utilizados 
para o pagamento dos servidores inativos e pensionistas do Município. 

Parágrafo Único -Serao atendidas por esta conta as despesas 
com as aposentadorias e penses concedidas ou com direito formado até 27-11-1998, 

que continuam sob responsabilidade do Município, nos termos do Art. 10, da Lei 
Federal n° 9.717, de 27-11-1998. 

Art. 4°  - O tempo em que os funcionários municipais 
contribuíram para o Fundo, para efeitos de aposentadoria, serao de responsabilidade 
do Município. 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçaes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAl.. DE TAQUARI, 03 de 
setembro de 1999. 	 1 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publj.que-sç 

Joao 	-dtIdFos éoijtinho 

Sec. Mun./da Adminira/ao e Rec. Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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jy 	iS5 	LJÍ 	 - 

Estado do Rio Grande do Sul  

[pOV ADO 

Projeto de lei n2 2.378/99 

A (OM!-SSÁO TCICA 
"Es.dingue o F1.mdQ de posentadoha e 
Pen ao do Sedoi [AP e da ou-
tras provdéncias". 

NAMIR LUIZJANTSCI-1, Prefeito Municipal de Taquaii, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. i - E extinto o Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - FAPS, criado pela Lei n° 1.7'-l-6, de 28 de abril de 1998. 

Are. 20  De confomiidade com o Art. 21, Parágrafo 
(mico, da Portaria n° 4.992, de 0-02-99, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social - MPAS, que regtdou a Lei n° 9.717, de 27-11-98, 05 

servidores que eram contribuintes do Fundo de. Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - FAPS, passam a contribuir para o Insliti.ito Nacional do 
Seujo Social - INSS. 

Art. 30 - Os bens e créditos do Fundo extinto por eLa 
Lei, passarão a integrar conta especial na contabilidade do Município, até 
que se detnaa sua destinação. 

Parágrafo Único - Serão atendidas por esta conta as 
despesas com as aposentadorias e pensões concedidas ou com direito 
fomiado até 2 7.1 1.98, que continuam sob responsabilidade do Município, 
nos termos do ArL 10, da Lei Federal n° 9.717, de 27-11-1998. 

ArL 40  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
puhhcação, revogadas as disposições eni contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAR1 
/ 

,., 

Namir Luiz Jantsch SANCWNE.SE 
Prefeito Mwici pai 	3 /Q5 155 

Registre-se e Publique-se: 	 / 

joão Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 

CüAMUffi  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 	Cx. Posta! 53 - CER 95860-000 	TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653.1266 



Jrne 	
qS0t 

PrEfeitura municipal dE Tuqunri 
Estado do Rio Grande do Sul 

OVA 

Projeto de lei ng 2.378/99 

A COM!S.SÃO T(NlCA 
03 1 jj , 	 Extingue o Fundo de posentadoria e 

Penao do Servidor FAPS e dd ou-
i 	 tras proidencias 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art 1 1  - Ë extinto o Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - FAPS, criado pela Lei n° 1.746, de 28 de abril de 1998. 

Art. 2 1  - De conformidade com o Ad. 21, Parágrafo 
Único, da Podaria n° 4.992, de 05-02-99, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social - MPAS, que regLlioU a Lei n° 9.717, de 27-11-98, os 
servidores que eram contribuintes do Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - FAPS, passam a contribuir para o Instituto Nacional do 

A / 	Seguro Social - INSS. 
Ad. 31  - Os bens e créditos do Fundo extinto por esta 

Lei, passarão a integrar conta especial na contabilidade do Município, até 
que se defina a sua destinação. 

Parágrafo Único - Serão atendidas por esta conta as 
despesas com as aposentadorias e pensões concedidas ou tom direito 
formado até 27.11.98, que continuam sob responsabilidade do Município, 
nos termos do Ad. 10, da Lei Federal n° 9117, de 27-11-1998. 

Art. 40  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch SANCIONE -SE 
Prefeito Muni ci pai 	3joS 

Registre-se e Publique-se:  

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 

VnMALHriMbú  
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARt - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Câmara Municipal de Taquari 
Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente: 

Os Vereadores que este subscrevem, de conformidade 
com o Regimento Interno (art. 159, II), requerem a Vossa ,Fxcetêcjaa 
inclusão da seguinte emenda ao Projeto de lei n° 2.378/99: APROVADO 

JB 

Emenda n° 1: 
Altere-se a redação do art. 3 0  do projéte.I.L° 

2.378/99, passando a ter a seguinte redação: 
"Art, 3 0  - Os bens e créditos do Fundo extinto por esta Lei 

passarão a integrar conta especial da Contabilidade do Município, e serão 
utilizados para o pagamento dos servidores inativos 
Município.:" 

Emenda n° 2: 	 '' 	 J 
Inclua-se o seguinte artigo 4 0  ao projeto de lei n° 

2.378/99, enumerando-se os demais pela ordem: 
"Art. 40  - O tempo em que os funcionários municipais 

contribuíram para o Fundo, para efeitos de aposentadoria, serão de 
responsabilidade do Município." 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 1999. 

Ver. Paulo de Tarso 

Ver. 

Nunes 

uel 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



PÈefeituru municipnl de equnri 
Estado do Rio Grande do Sul 

"Extingue o Fundo de Aposentadoria e 

Pensão do Servidor - FAPS e dá ou-
tras providências". 

NAMIR LUIZ JANTSCI-1, Prefeito Municipal de Taquati, 
Estado do Rio Gratide do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a 
Lei Otgâriica do Município, que a Câniara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. i - Ê extinto o Fi.indo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - FAPS, criado pela Lei no 1.746, de 28 de abril de 1998. 

Art. 20 - De conformidade com o Art. 21, Parágrafo 
Único, da Portaria ti°  4.992, de 05-02-99, do Ministério da Previdência e 
Assistência Social - MPAS, que regulou a Lei n° 9.717, de 27-11-98, os 

\  servidores que eram contribuintes do Fundo de Aposentadoria e Pensão 

do Servidor - FAPS, passam a contribuir para o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. 

.ArL. 30 - Os bens e créditos do Fundo extinto por esta 
Lei, passarão a integrar conta especial na contabilidade do Município, até 
que se defina a sua destinação. 

J 	 Parágrafo Único - Serão atendidas por esta conta as 
despesas com as aposentadorias e pensões concedidas ou com direito 
formado até 27.11.98, que continuam sob responsabilidade do Município, 
nos termos do Art. 10, da Lei Federal no 9.717, de 2 7-11-1998. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor tia data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Muni ci pai 
Registre-se e Publique-se: 

João Carlosde Quadros Coutinho 

Secretário Muni ci pai da Administração 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653.1266 



•Prefeituru munícipul ile uiiiJuil 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 010(99 
	

Taquari, 11  de março de 1999. 

Senhor Presidente: 

Com o advento da Lei Federal n° 9.717. de 27-11-
98)  e com a Portaria n° 4.9927  de 05-02-99, ao Município de Taquari, esta 
somente encaminhar Projeto de Lei, que propõe a etinção do Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS. 

O Art.3°, repetindo o que prescreveu o Art. 1 1 , 
Parágrafo Único, da Lei n° 9.717(98, declara ser requisito adicional, para 
organização e funcionamento do Sistema Próprio de Previdência, que o 
Município tenha «receita diretamente arrecadada ampliada superior à 

proveniente, de transferência constitucional da União e dos Estados». E, 
em seu Parágrafo Único, esclarece: 

«Parágrafo Único - Entende-se como receita 
diretamente arrecadada ampliada o total da receita corrente, deduzidos 
os valores correspondentes às transferências compulsórias por 
participações, constitucionais e legais, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios na arrecadação de tributos de competência da União". 

O ArL 9°, por sua vez, exige um mínimo de 1000 

segurados, considerando os servidores efetivos, em atividade e inativos. 

E, por fim o Art. 211, cru seu Parágrafo Único, 
estabelece que «a vinculação ao RGPS é obrigatória para o ente estatal 
que extinguir seu regime próprio de previdência social ou que não se 

enquadrar nos critérios previstos nos Arts. 30 e, 91  d'a Portaria n° 4.992. 
Na certeza da habitual acolhida dos Nobres Edis, 

atenci osame nte subscrevemo-nos. 

Narnir Luiz Jajxtsch 

Prefeito Muuíci pai 

AS. Exa. oSenhor: 

Paulo David Mulinari 

DD. Presidente Câmara Municipal 

NfCidade 

T]Í© M\ C©1TL93 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI . RS 

Telefax (051) 653-1266 



LEI n o  9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares 
dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 0  Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, 
baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e 
atuarial, observados os seguintes critérios: 

- realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria, por 
entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão 
do plano de custeio e benefícios; 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, do Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus 
respectivos regimes; 

III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as 
contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para 
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir 
diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem 
necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais; 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo efetivos e a militares, e a seus 
respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou 
consórcios entre Estados e Municípios e entre Municípios; 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de 
representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão 
em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, 
conforme diretrizes gerais; 

VIII • identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as 
despesas fixas e vanáveis com pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos incidentes 
sobre os proventos e pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e 
patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. 

Parágrafo único. No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui requisito 
adicional, para organização e funcionamento de regime próprio de previdência social dos servidores públicos e 
dos militares, ter receita diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parâmetros legais, 
superior à proveniente de transferências constitucionais da União e dos Estados. 

Art. 20  A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos respectivos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá exceder, a qualquer 
título, o dobro da contribuição do segurado. 

§ 1 0  A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos e dos militares de cada um dos entes estatais não poderá excêder a doze por 
cento de sua receita corrente líquida em cada exercício financeiro, observado o limite previsto no caput, sendo 
a receita corrente líquida calculada conforme a Lei Complementar no 82, de 27 de março de 1995. 

§ 20  Entende-se, para os fins desta Lei, como despesa líquida a diferença entre a despesa total 
com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência social dos servidores e dos militares de 
cada um dos entes estatais e a contribuição dos respectivos segurados. 

§ 30 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até trinta dias após o 
encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária mensal e acumulada até o mês anterior 
ao do demonstrativo, explicitando, conforme diretrizes gerais, de forma desagregada: 

- o valor da contribuição dos entes estatais; 
II - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, ativos; 
III - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos militares, inativos e respectivos 

pensionistas; 
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar; 
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e com pensionistas; 
VI - o valor da receita corrente líquida do ente estatal, calculada nos termos do § 10; 



VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito de cálculo da despesa líquida 
de que trata § 2 0  deste artigo. 

§ 40 Antes de proceder a quaisquer revisão, reajustes ou adequações de proventos e pensões que 
impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverão regularizar a situação sempre que o demonstrativo 
de que trata o parágrafo anterior, no que se refere à despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento 
dos limites fixados nesta Lei. 

Art. 30  As contribuições dos servidores públicos e militares federais, estaduais e municipais e os 
militares dos Estados e do Distrito Federal, inativos e pensionistas, para os respectivos regimes próprios de 
previdência social, fixadas por critérios definidos em lei, serão feitas por alíquotas não superiores às aplicadas 
aos servidores ativos do respectivo ente estatal. 

Art. 40  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão ajustar os seus planos de 
benefícios e custeio sempre que excederem, no exercício, os limites previstos no art. 2 0  desta Lei, para 
retomar a esses limites no exercício financeiro subseqüente. 

Art. 5 0  Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder 
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei n° 8.213, de 24 de 
julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 

Art. 6° Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios 
de que trata o artigo 1 0  e, adicionalmente, os seguintes preceitos: 

- estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conselhos de administração e fiscal e 
autonomia financeira; 

II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa; 
III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; 
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de 

qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da 
administração indireta e aos respectivos segurados; 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo 
Federal; 

Vil - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em 
conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subseqüentes; 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais; 
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 
Art. 70  o descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e 

pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1 0  de julho de 1999: 
- suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber 
empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e 
indireta da União; 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 
Au. 80  Os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos 

entes estatais, bem como os membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que trata o art. 6 0 , 

respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime repressivo 
da Lei n 1 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subseqüentes, conforme diretrizes gerais. 

Parágrafo único. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por 
base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o 
contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais. 

Art. 9° Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: 
- a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a 
que se refere o art. 6 0 , para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei; 

li - o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta Lei. 
Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito 

Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua 
concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de novembro de 1998; 177 0  da Independência e 110 0  da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Waldeck Ornélas 
DOU., 28111198. 



CASA Dos MUNICIPIOS 
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 

Sede Prõprla 

Rua dos Ar,dradns. 1270 - 11.0 andar - Fone: (051) 228-7933 - Fax (051) 226-8390 CEP 90020-008 - P. Alegre RIo O. do Sul 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA N'4.992, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1999 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E AS-
SISIÊNCIA SOCIAL,no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e o ait 9' da 
Lei a' 9.717, de 27 de novembro de 1998; 

Considerando a necessidade de transparência, segurança, 
confiabilidade, solvência e liquidez dos regimes próprios de pre-
vidência social do servidor público; 

Considerando as normas vigentes para o. regime de previdência 
complementar, confonnc dispõe a Lei n' 6.435, de 15 de julho de 1977; 

Considerando o disposto na Lei n' 9.717/98, resolve: 
• 

	

	Alt 1' A lefiflição e aplicação dos, parâmeims e diretrizes 
gerais previstos na Lei n' 9.717198, que dispõe sobre regra6 gerais para 

• ' a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, da União, dos 

• ..Estados,do Distrito. Federal e dos .'Munic,ios, .e dos tilitares. dos' 
Estados e do Distrito Federaiobedecgrão as disposições deita Portaria. 

.Ait 2' Os'regimes própriclip de previdência SocJal dos ser-
vidoses públicos da União, dos Estados, do Distrito Fiera1 e dos 
Municípios, .e• dos militares dos Estados e do Distrito Fedcial, ia-. 
clufdas suas autaniuias e fundações, deverão s rorga izados com base 
em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 

• . equilibrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 
realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, 

bem como de- auditoria,, por entidades independentes legalmente ha-. 
• biitadas, conforme disposto no. art 45 desta Portara, para a or-

ganização e, revisão do plano' de custeio e benefícios; 
II -. financiamento mediante recursos provenientes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições 
• do pessoal civil e militar, ativo e inativo, e dos pensionistas, para os 

seus respectivos regimes; 	. 
ifi - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, 
ativo e inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para 
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

IV - cobertura de um número mínimo de seguradas, de. modo 
que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos co-
bertos no plano de beneffcios, preservando o equilíbrio atu~ sem ne-
cessidade de resseguro, conforme estabelecido no alt 9' dc,ta Portaria, 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de 
cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos 'depcndentes,' de 
cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios madiante çon-
vêmos, consórcios ou outra forma de associação entre Estados, entre 
Estados e Municípios e entre Municípios; 

VI- pleno acesso dos segurados às informaçõti relativas à 
gestão do regime e participação de representantes dos surados nos 
colegiados e instâncias de decisão em que. os seus inte:esses sejam 
objeto de discussão e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições do 
seividor e do militar ativos e dos entes estatais, conforme estabe-
lecido no art. 12 desta Portaria; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos fi-
nanceiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis' com 
pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos 
incidentes sobre os proventos e pensões pagos;• 

IX, - sujeição às inspeções e auditorias de natureza ,atuarial, 
• .contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos. de. con-

trole interno e externo. 
• . 	Alt. 3 No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, para organização e funcionamento do resptivo regime 
próprio de previdência social, constitui requisito adicio l, além dos 
previstos no artigo anterior, ter receita diretamente arrecadada am-
pliada superior à proveniente dê transferências consulucionais da 
União e dos Estados. 

Parágrafo único. Entende-se como receita diitamentc ar-. 
recadada ampliada 'o total da receita corrente, deduzido; os valores 
correspondentes às transferências compulsórias por fvarticpaçes, 
constitucionais e legais, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios na arrecadação, de tributos de competência da Lnião 

Ait 0 Na realização de avaliação atuarial inicãal e na rea- vicie Verso 



valiação atuarial em cada balanço por entidades independèntes le 
galmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de awá-
na e os parámetros discriininadõs no Aiexo 1. 

Parágrafo único. Entende-se como entidade independente le-
galmente habilitada o profissional ou empresa de atuária que estejam 
regularmente inscritos no Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, nos 
termos do Decreto-lei n' 806, de 4 de setembro de 1969. 

Art. 5' Para a organização do regime próprio de previdência 
social devem ser observadas as seguintes normas gerais de con-
tabilidade, aplicando-se, no que couber, o disposto na Portaria MPAS 
n' 4.858, de 26 de novembro de 1998, que dispõe sobre contabilidade 
de entidades fechadas de previdência privada:. 

i - á escrituração deverá incluir todas as operações que 
envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do regime pró-
prio de previdência social e modifiquem ou possam vir a modificar 
seu patrimônio; 

II - as receitas e as despesas operacionais, patrimoniais e 
administrativas serão. escrituradas em regime de competência; 

ifi - a escrituração deve, obedecer às 'normas e princípios 
contábeis previstos na Lei n' 4320,. de 17 de março. de 1.964, e 
alterações posteriores; ''  

IV - a escrituração será feita de forma autônoma em relação. 
às contas do ente público; 	 . 	. 	. 

V —.0 exercício contábil tem a duraçao de um ano civil: 
VI - o ente estatal oua unidade gestora do'regime pflpno de. 

previdêncià social deve elaborar.. com base em sua escrituração con 
: tábil e na forma fixada peloMinistérioda Previdênciae Assisténcia:. 

Social, demonstrações financeiras que expressem com clareza a si-
tuação do patrimônio dci respectivo regime e as, variações ocorridas 
no exercício, a saber, . 

a)balanço patrimonial; 	, 
b)demon.stração do resultado do exercício; 
c)dção finim das origens das aplicações dos 	os; 
d)demoasção analítica dos investimentos; 
VII— para atender aos procedimentos contábeis normalmente 

adotados em auditoria, o ente estatal ou a unidade gestora ,do regime 
próprio de previdência social deverá adotar registros contábeis auxiliares 
para apuração de depreciações, de reavaliações dos investimentos, da 
evolução, das reservas e da demonstração do resultado cio exercício; 

VIII - as demonstrações fmanceiras devem ser complemen-
tadas por notas explicativas e outros quadros demonstrativos ne-
cessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício; . . 

IX - os investimentos em imobilizações para uso ou renda 
devem ser corrigidos e depreciados pelos óritérios adotados pelo Ban-
co Central do Brasil. ,. 

Parágrafo único. Deverá ser realizada auditoria contíbil em 
cada balanço, por entidades regularmente inscritas no Banco Central'. 
do Brasil, observadas as normas estabelecidas por esse banco. 

Ait 6' As avaliações atuariais e auditorias contábeis a que se 
referem os azts. 4' e 5' desta Portaria deverão estar disponíveis para 
conhecimento e acompanhamento por parte do Ministério da Pre-
vidência e' Assistência Social, até o dia 31 de março do ano sub-
seqüente.  

Ait. 7' Aplica-se ao regime próprio de previdência social que 
tenha reserva Lécnica.o disposto nos incisos IV, V, VI, Vile VIII do' 
art. 17 desta Portaria. ' 

Art. 8' Fica vedada a utilização de recursos do regime próprio 
de previdência social para fins de assistência médica e financeira de 
qualquer espécie,nos termos do inciso ifi do art. 2' desta Portaria. 

Até 1' de julho de 1999, os regimes próprios de pre-
vidência social já existentes que tenham dentre as suas atribuições a, 
prestação de serviços de assistência médica, em' caso de 'não extinção 
destes serviços, deverão contabilizar as contribuições para previdên-
cia social e' para assistência médica em separado, sendo vedada a 
transferência de, recursos entre estas contas. 

Não se aplica o disposto no caput aos contratos de 
assistência fmanceira entre o regime próprio de previdência social e 
os segurados firmados até o dia 27 de novembro. de 1998, sendo 
vedada sua renovação. 

e' 
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Art. 9 2  Paa garantia do equilíbrio atuarial sem necessidade 
de resseguro, o regime próprio de previdência social deve abranger 
um mínimo de mil segurados, considerados os servidores e militares 
ativos e inativos. 

§ 1 2 0 servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, ex-
clusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre no-
meação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, é segurado obrigatório do Regime Geral de Pre-
vidência Social - RGPS, como empregado, estando excluído do re-
gime a- que se refere esta Portaria 

§ 22  Orecolhimento das contribuições relativas ao servidor. 
de que trata o parágrafo anterior para o RGPS deverá ser, regularizado 
até a competência abril de 1999, nos termos datei n' 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e suas alterações subseqüentes. 

Ait; 10. Fica vedada a existência de mais de um regime 
próprio de previdência social dos servidores públicos, e- de mais de 
uma unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência 
social em cada ente -estatal, salvo disposição em contrário da Cons-
tituição Federal. 

Parágrafo único. Entende-se como unidade gestora.de  regime 
próprio de previdência social, aquela com a finalidade ; -de geren-
ciame-nto e operacionalização do respectivo regime. 

Art. 11. Fica vedada a celebração de convênio, cõnsórcio ou 
outra forma de associação para a concessão de benefícios previden-
ciários entre Estados, entre. Estados e Municípios e. entre Municípios. 

.1' Os convênios, consórcios ou outra forma de associação 
exitente' aM -da -vigência da Lei n' 9.717198 deverão garantir-
integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos, bem como 

• daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram imple-
• mentados até o dia 27 de novembro de 1998, sendo vedadá a con-
cessão de novos benefícios a partir desta dath. 

§ 2. O regime próprio . de previdência social deve assumr 
integrahnente os -benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão 
tenham sido implementados a partir de 27 de novembro de 1998. 

• 	Art. 12. No registro individualizado das contribuições- do 

servidor e do militar ativos de que trata o inciso VII do art. 2' desta 	 . . 
Portaria, devem constar os seguintes dados:  

Lnome; 	 . . 	 ,. 
I1.matrícula;  
Iliremuneração; 	 . 
IV.valores mansas e acumulados da contribuição do servidor 

ou do militar;  
Vvalores mensais e acumulados da contribuição do. respec- 

- tivo ente estatal referente ao servidor ou ao militar.  
§ 1' O segurado será cientiflcado das informações constantes de 

seu registro individualizado meLliante extrato anual de prestação de contas. 
• 	 . 	. 	. § 2' A contribuição, do ente estatal dev,erá ser apropriada até. 

olimite do dobro da contribuição . do• segurado, de . forma indivi-- 
-. dualizada por servidorou militar ativo.  

§ 32 AUnião, os Estados,o Distrito Federal e os Muríicíios 
deverão implementar- o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 1999. 

Ait. 13. A contribuição dá União, dos Estados, do- Distrito 
Federal e dos Municípios aos respectivos regimes próprios de previdência 
social não poderá exceder; a qualquer título, o dobro da contribuição do 
servidor civil e do -militar, ativo e inativo, e dos pensionistas. 

P A despesa líquida com inativo e pensionista dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. 
de cada um dos entes estatais não poderá.exceder a doze por cento da. 
respectiva receita corrente líquida em cada exercício financeiro, ob-

'-servado- o.-limite.previsto no caput, sendo a receita corrente líquida 
calculada conforme a Lei 'Complementar nJ2..de 7..demarço de 
1995 alterações subseqüentes 

- .- § 2' Para finá-dcáJcu1odo..dispostonõcaput e.no § 1 deste' 
artigo são computados os -  aportes - de recursos realizados pelo ente 
estatal a que pertencem os segurados para o pagamento -da despesa 

- com inativo e pensioüista, - inclusive os aportes regulares ao fundo 
previdenciário, quando existente: - - 

§ 3' As receitas provenientes do fundo previdenciário, in-
clusive o produto da alienação de bens, direitos e - ativos de qualquer 
natureza e da aplicação dos recursos existentes na conta do fundo não 
serão coinputados como aporte do ente estatal-- nos - termos do pa- - r 

.rágrafo anterior. 	- 

vide verso 



Art. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios publicarão no respectivo órgão oficial de imprensa, até trinta 
dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução 
financeira e orçamentária mensal e acumulada do exercício em curso, 
informando, conforme Anexos II e III desta Portaria: 

1 - o valor da contribuição dos entes estatais; 
II - o valor das contribuições dos servidores públicos e dos. 

militares ativos; 	 ' 

111-o valor das contribuições, dos servidores públicos e dos 
militares inativos e dos pensionistas; 

	

• 	IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e mffltar ,  
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e militar e 

com pensionistas;  

• 	vi - o valor da receita corrente liqwda do ente estatal; 
VII - os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito 

do cálculo da despeia Ikluida'dc que trata § 1' do alt 13 desta Pb~ 
§ lI O balanço anual com 'os pareceres de atuária e de 

arzditoria contábil devàrá ser publicado anualmente, na forma prevista 
nocaput. 

§ '29 Ao MinÍ 	á,~Prwvidência e Àsistência.Social, 
quando, solicitado, deverá ser apresentado o demonstrativo a que se 
refere este artigo, para fins de acompanhamento da observância do 
disposto na Lei n' 9.717/98 e nesta Portaria. 

§ 32 O demonstrativo de execução financeira e orçamentária 
e o balanço anual serão divulgados mediante a afixação pela pre-
feitura na. forma de costume, em lugar de fácil acesso ao público. 
quando. inexistir'órgão oficial de imprensa. ' 

:'-"4'O'dispostonesttgaplica-sefl'partirdacornpetêncla 
janeiro de 1999. 

Ait. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios deverão ajustar os seus planos de beneffcios e custeio sempre 
que excederem, no exercício, os limites previstos no art. 13 desta Por-
taria, para retomar a esses limtes no exercício financeiro subseqüente. 

Ait. 16. Salvo disposição em contrário da Constituição Fe-
deral, o regime próprio de previdência social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá conceder benefícios 
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social - 

RGPS, que compreende exclusivamente as seguintes prestações: 
1 - quanto ao servidor: 

 

\ a)aposentadoria por invalidez; 	. . 

\- b)aposentadoria pôr idade; 	 , 

c)aposentadoriapor.tempo de contribuição; 	
- 

d)auxflio-doença;.. ., . . ,  

	

+ 	. 	 . e)salárro-famflia,  

Osalário-maternidade; 	 " 

II - quanto ao dependente:  

pensão por morte;  

auxílio-reclusão. 	. 

Fica vedada a instituição de regime próprio de pre-
vidência social com atribuições de . prestação de serviços de assis-
tência médica e financeira. 

Fica vedada a concessão'de aposentadoria especial até. 
que lei complementar federal disponha sobre o tema, com exceção da 
.aposentadoria'especial prevista na Lei Complementar n' 51, de 20 de 
dezembro de 1985, recepcionada pela Emenda Constitucional n' 20, 
de 16 de dezembro de 1998. 	 . . 

O salário4amflia e o auxilio-reclusão não serão devidos 
ao servidor ou dependente de regime próprio de previdência. social, 
com remuneração ou pensão bruta supenor a R$ 360,00.. '-•- 

., .
.41  Ao.a -reclusão corndata de início anterior a 16 de 

dezembro de 1998, aplicar-se-á. a legislação vigente àquela época, lii-
dependentemente da remunezção mensal referida no 'pgrafo anterior. 

Art. '.17. Fica facultada à União,, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos 'Municípios, a constituição de fundos integrados de. 

direitos e ativ, com finalidade .previdenciária, desde que ob-
servados os critérios de que trata. o. artigo 2 9  desta Portaria e, adi 
cionalmente, os seguintes preceitos: . 	 .. 	 .... .. 

1 - estabelecimento, de estrutura técnico-administrativa, com 
conselhos de administração e fiscal .e autonomia flnanceira; 



é 

II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro 
• 

 
~4 upidade federaüva 

III - aporte de capital inicial em valor definido conforme 
disposto no § 2' deste artigo; 

IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Con-
selho Monetário Nacional; 

V - vedação da utilização de recursos do fundo para em-
préstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração in- • 	direta e aos respectivos segurados e beneficiários; 

VI vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, 
cóm exceção dè títulos do Governo Federal; 

VIL - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer na-
tureza integrados ào fundo, em conformidade com a Lei n' 4.320164, 
e alterações subseqüentes; 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de adminis-
tração, conforme estabelecido no § 3' deste artigo; 

IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 
1' Na composição dos conselhos de administração e fiscal 

do fundo a que se refere o inçiso 1 deste artigo, deverá estar prevista 
a representação dos segurados. . .. 

• 	 . 	 2 Para instituição do fundo previsto, neste artigo é necessário 
um aporte de capital inicial no valor mínimo correspondente a 7% (Sete. 
pôr cento) do valor total da despesa com pessoal civil e militar, ativo e 
inativo, e os pensionistas no ano imediatamente anterior. 

• 	 . 	

§ 3' A taxa de administração prevista no inciso Vifi deste 
artigo não poderá excedera dois pontos percentúais do valor total da 
remuneração dos servidores e dos militares. 

Art. 18. O descumprimento do disposto na Lei n' 9.717198 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fun-
dos, implicará, aTpartir de P de julho de 1999: 

1.- suspensão das transferências vohmtáiias de lecursos pela União; 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos,- convênios 

,Fou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 
• subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta 

e indireta da União;. 	 . 	 •• 	 . 

III -. suspensão de empréstimos e financiamentos por ins-
tituições fmanceiras federais. 

À Secretaria de Previdência Social do Ministério da Pre-
• vidência e Assistência Social cabe avaliar e emitir parecer técniçp sobre 

a implementação do disposto na Lei n 9.717/98 e nesta Poitaria. 
A Secretaria de Previdência Social encaminhará o parecer 

técnico referido no parágrafo anterior à Secretaria do Tesouro Nacional 
para fms de aplicação do disposto no art. 7' da Lei n' 9.717/98. 

§ 3 1 0 descumprimento do disposto no art. 13 desta Portaria 
por dois anos consecutivos, a partir de 1' de janeiro de 1999, im-
plicará a aplicação automática das restrições previstas neste artigo. 

Ait. 19. Os dirigentes do órgão'.ou da unidade gestora do 
regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como os 
membros dos conselhos administrativo e flscal dos fundos de que 
trata o art. 17 desta Portaria, respondem diretamente por infração ao 
disposto na Lei n' 9.717198, sujeitando-se, às seguinies penalidades: 

1 - advertência; 	.. 	 . 	 . 	 . . 

II - multa pecuniária; 
• 	 III - inabilitação temporária para õ exercício do cargo de 

dire9ão ou de membro dos conselhos administrativo e fiscal. 
§ 1' A responsábilidade pela infração é imputável .a quem 

lhe der causa ou para ela 'concorrer. 
• . 	

. § 2' Responde solidariamente com o infrator todo aquele 
que, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração. 

§. 3' As penalidades previstas neste artigo serão .aplicãdas 
pela Secretaria de Previdência Social, com base na legislação vigente, 
na forma..estabelecida em põrtaria.. . . . 

§ 4' As infrações serão apuradas mediante processo ad-
ministrativo que tenha por base o auto, a reprêsentação ou a denúncia 
positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o 
contraditório e a ampla defesa, na forma estabelecida em portaria. 

Art. 20. Ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
deverá ser dado livre acesso às unidades gestoras do regime próprio 
de previdência social ou dos fundos previdenciários previstos no art. 
17 desta Portaria, podendo inspecionar livros, notas técnicas e do-
cumentos, estando Sujeito o infrator às penas previstas na Lei 6.435, 
de 15 de julho de 1977 e alterações posteriores, por qualquer di-
ficuldade oposta àconsecução desse objetivo. • . 

-1 
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Art. 21. No caso ae extinção de regime próprio de jre-
vidência social, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 1-1u-
nicípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento 
dosbenêfícios concedidos durantê a sua vigência, -bem corno daqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a, sua conçessão foram im-
plementados anteriormente à extinção do regime próprio de previ-
•dência social. 

Parágrafo único. A vinculação ao RGPS é obrigatória pari o 
ente estatal quê extinguir seu regime próprio de previdência social ou - !ue 
não se enquadrar nos critérios previstos nos arte. 3' e 99  desta Portvia. 

Art. 22 O Instituto Nacional do Seguro Social, por inter-
médio de suas regionais, dispombilizará os dados do Sistema de 
Óbitos - SISOB para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
quê mantenham regime, próprio de previdência social,. para fms de 
controle de fraudes dos respectivos sistemas de benefícios. 

Axt. 23. Compete à Secretaria de Previdência Social a im-
plementação de um sistema de informações para a consolidação dos 
dados-de que trata o art. 14 desta Portaria. - 

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- 
blicaçãó. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário 

WALDECK ORNÉLAS 
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LTodos os planos deverão ser avaliados atuanalmente em s 
início e reavaliados, anualmente, em cada balanço, por empresas 
profissionais regularmente inscritos no INSTITUTO BRASILE1R 
DE ATUÁRIA (IBA). 

II.A responsabilidade profissional do atuário será apura 
pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA (IBA) por soii 
tação da Secretaria de Previdência Social do MPAS, independen-
temente de ação judicial cabível. - - - - 

Os planos de benefícios poderão ser instituídur nos regimes 
financeiros de capitalização, de repartição de capitais de cobertura e 
repartição simples. - - 

ffl.Para os benefícios garantidos em regime fmanceiro de re-
partição simples podem ser considerados compromissos que, em relação 
à massa dos participantes, estabilizem-se, em termos de despesas pre-. 

-vistas, no prazo máximo de 3 (trê).anos, levando em conta os períodos 
de carência da previdência soáiat e os específicos dos planos. 

A parte das contribuições rélativas a esses benefícios 
corresponderá às despesas previstas em estabilização. 

O -auxifio-doença de duração superior a 2 (dois) anos será 
enquadrado, no exercício seguinte como aposentadoria por invalidez 
para efeito da classificação a que se refere o item V. 

I. Na situação prevista no item anterior serão constituídas as 
reservas habitualmente consideradas, por analogia, aos seguros prï-
vados de ramos elementares, a saber: - 

Reserva de riscos não expirados, correspondem à.. mtade 
da arrecadação relativa ao último mês do período; e 

Reserva de compromissos assumidos, calculada pelc va 
lotes individualmente previstos das despesas a realizar ou pela r:.édia 
das despesas da mesma natureza efetuada pela unidade no anc, de-
vidamente corriçida monetariamente. 1 	• 	. . - 

1.0 regime fmanceiro de repartição de capitais de cobertura 
será entendido como aquele que considera reservas técnicas corres- - 
pondentes ao valor atual do benefícios concedidos, líquidos de even-
tuais contribuições, considerando-se também em seu cálculo bene- - 
ffcios cujos. direitos já foram adquiridos pelos participantes, embora 
não formalmente requeridos.  

1-Dadas as características deste regime., o atuário fará constar 
na nota técnica referência expressa às perspectivas de elevação $ra-
dual das taxas correspondentes ao custeio desses benefícios ao valor• 
máximo previsível, e as razões que levaram à escolha desse regime,' 
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2-As reservas técnicas correspondentes integrarão a reserva 
de benefícios concedidos, no sentido exposto nesse 'item. 

1.0 regime financeiro de capitalização será entendido como 
aquele que considera na .fiÀação das reservas técnicas, o compromisso 
total do regime próprio de previdência social para com os parti-
cipantes, de tal modo que, em relação a esses compromissos, pcssa o' 
regime próprio de previdência social atendê-los sem a utilizãçao .de 
outros recursos de sua arrecadação, se as condições estabelecidas se 
verificarem. . -. . . . . 

1-0 cálculo dessas reservas técnicas obedecerá ao crtério 
escolhido pelo atuário.  

2-0 total assim calcúlado será decomposto em reser a . de' 
beneffçios concedidõs e reserva de benefícios a conceder, de a3rdo 

: com o regulamento do plano caso em' que será facultativa a inclusio na 
reserva de benefícios concedidos 'a parcela correspondente aos e; e já 
tenham preenchidos condições, plenas para recebimento de beneff' :ios. 

- I.No cálculo das reservas, sempre de acordo com os estrutos 
do regime próprio de previdência social e o regulamento do rano, 
serão separadas, se necessário, as parcelas correspondentes a com-
promissos especiais, com gerações de participantes existentes na data 
de início do regime próprio de previdência social, sem que tenha 
havido a arrecadação correspondente de contribuições, podendo ser 
estabelecida uma separação entre o compromisso normal e esse com-
promisso especial, e previsto um prazo, não superior a 35 (trinta e 
cinco) anos, para à integição'da reserva correspondente; 

ILAs tábuas biométricas serão determinadas de acordo com a 
finalidade do cálculo assim definida:  

1— Mortalidade Geral. 
.CSO—.58 
.CSO-80 
.AT—'49 

;4. .AT-80 
EB775 	.. 	. 

2 Mortalidade de Inválidos 
IAPB-55157 	 ..' 

3— Entrada em Invalidez  
LIGHT  lo 

r 	 . ,idvaro Vindas 
ffl.As tábuas biométricas' poderão ser substituídas em reação 

a cada planó, desde que autorizadas previamente pela Secreta a de 
4'. 	Previdência Social (SPS).  

' IV.A taxa de juros real do calculo atuarial não poder ex-. 
ceder a 6% (seis por cento) ao ano, sendo necessária a realizaç ...ode 
análise de sensibilidade considerando taxa de juros de 4,5% (qu;. tro e 
meio por cento).ao ano.  

-' 	 'V.Aplica-se sempre que couber a legislação existente p, -a as 
Entidades Fechadas de Previdência Privada. 

VI.Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Pre-
vidência Social (SPS), sempre resguardado aós interessados .o direito 
dedefesa.  

VI 

ege 

n'oro  
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Detalhamento Orçamentário Administração Administração Total 
Direta. Indireta Geral 

Despesa com Pessoal Ativo  
LI Pessoal civil  
LI. 1 Vencimentos e vantagens fixas  
LI .2 Outras vantagens variáveis  

1.2 Pessoal militar  
1 .2.1 Vencimentos e vantagens fixas  
1.2.2 Outras vantagens variáveis  

2. Despesa com Beneffcios Previdenciários  
2.1 Pessoal Inativo Civil e Pdnsionistas  
2.1.1 Aposntadorias  
2.1.1.1 Tempo de Contribuição  
2.1.1.2 Idade  
11.1.3 Invalidez  
2.1.2 Pensões  
11.3 Auxilios  
2.1.4 Outros Benefícios  

2.2 Militares, reformados e na reserva e pensio-  
nistaS  
2.2.1 Reforma  
2.2.2 Reserva  

3 Pensões  
2.2.4 Outros benefícios  

3. Receita de Contribuições dos Seaurados  
3.1 Contribuições dos Servidores Civis e Pensio-
nstas  
3.1.1 Servidor Civil Ativo  
3.1.2 Servidor Civil Inativo  
3.1.3 Pensionistas  

3.2 Contribuições dos Militares e Pensionistas  
3.2.1 Militar na ativa  
3.2.2 Militar reformado ou na reserva  
3.2.3 Pensionistas  

4. Receita Proveniente do Fundo Previdenciário  
S. Aporte da União, dos Estados e do Distrito 
Federal ao Regime Prdprio de Previdência So- 
cial  

. 

-. 
.. 

Receita Corrente Líquida  
Receita Diretamente Arzecadada Ampliada  

8.FPE  

' --.4 

o, 

'.4 

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO PARA UNIÃO E ESTADOS 
CONFORME LEI 9.717198 . 
Valores em reais coi'rente 

NOTA EXPLICATIVA: 	 . 	 . 	.. 	 . 
1 .Despesa com Pessoal Ativo: Soma dos itens 1.1 a 1.2. 
l.lPessoal civil:  
l.l.lVencimentos e vantagens fixas: soma dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores 

civis ativos executados no período em questão; 
1.1 .2Outras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos servidores que 

integrem a remuneração. 	. 	 .. 
1.2Pàssoal militar: 	. 	 . 	. 
I.2.1Vencimentos e. vantagens fixas: soma -dos vencimentos e vantagens fixas dos militares 

ativos executados no período em questão;- 	.. 	 . . 	. 

1.2.20utras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos militares que 
integrem .a remuneráção;  

2.Despesa com benefícios previdenciários: Soma dos itens 2.1 e 2.2 
2. IPessoal inativo civil e pensionistas: 
2.1.1 Aposentadorias: somatório das aposentadorias pagas aos servidores inativos, em todas suas 

modalidades deconcessão; 	 . 	. 
2.1.2Pensões: somatório das pensões pegas aos pensionistas da União, dos Estados e do Distnto Federal; 
2.1.3Auxflios: somatório dos auxílios pagos pela União, Estados e Distrito Federal, em suas 

diversas modalidades previstas legalmente; 
2.1 .4Outros benefícios: somatório dos outros benefícios pagos pela União, Estados e Distrito 

Federal não enquadrados nas modalidades anteriores. 	. 	. 	. 
2.2Militares, reformados e na reserva e pensionistas: . 	- 



2.2.IReforma: somatório das aposentadorias pagas aos militares reformados em todas suas 
modalidades de concessão; 

2.2.2Reserva: somatório das aposentadorias pagas aos militares da reserva em todas suas 
modalidades de concessão; 

223Pensões: somatório das pensões pagas aos pensionistas de militar dos Estados e do Distiik Feden; 
2.2.40utros benefícios: somatório dos outros benefícios pagos pelos Estados e Distrito Federi 

não enquadrados nas modalidades anteriores. 
3.Receita de contribuições dos segurados: soma dos itens. 3.1 e 3.2 
3.lContribuição do servidor publico: 
3..1.1Contribuição do servidor ativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

públicos ativos da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
3. i.2Contribuição do servidor inativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

ptíblicos inativos da União, dos Estados e do Distrito Federal; 	- 
3.1 .3Contribuição do pensionista: somatório das contribuições descontadas dos pensionistas da 

União, dos Estados e do Distrito Federal. 
3.2Contribuição do militar: 
3.2. IContribuição dõ militar ativo: somátório das contribuições descontadas dos' militares ativos 

dos Estados e do Distrito Federal; 
3.2.2Contribuição domilitar inativo: somatório da contribuições descontadas dos militares 

reformados e na• reserva dos Estados e do Distrito Federal; 
3.2.3Contribuição do pensionista:, somatório das contribuições descontadas dos pensionistas do 

militar dos Estados e do DistritoFedeta1 
4.Receita pioveniente do fundo previdenciáiio: somatório dos recursos financeims despendidos pëlo 

fundo previdenciário para custeio das aposentadorias e pensões da União, dos Estados e do Distrito Fedem].. 
5Apoite da União, dos Estados e do Distrito Federal ao Regime Próprio de Previdência Social. 
6.Réceita Corrente Líquida:.Confonne- Lei Complementar 85, de 27 de março de 1995, defme-s.e 

Receita Corrente Líquida do Estado como o total dë sua receita corrente, deduzidos os. valores d;s 
transferências por participações, constitucionais e legais, dos Municípios na arrecadação de tributos c 

competência do. Estadõ. No caso da União, define-se receita corrente líquida como sendo o total da recei'a 
corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências por participações, constitucionais e legai-, 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da União, hei 
como das receitas de que trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os valores correspondentes s 
despesas com pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral de Previdência SociaL 

7.Receita Diretamente Arrecadada Ampliada: De acordo .com a definição prevista no parágra 
único do art. 3' desta Portaria. 

8.Quota do Estado no Fundo de Participações dos Estados e do Distrito Federal— FPE. 

ANEXOifi 	. 	. 	. 

DEMONSTRATiVO PREVIDENCL&RIO PARA MUNICÍPIOS CONFORME LEI 9.717198 
Valores em reais correntes 

Detalhamento Orçamentário 	. Administração Administração Total 
Direta Indireta Geral 

Despesa com Pessoal Ativo  
1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas . 

1.2 Outras Vantagens Variáveis  

Despesa com Benefícios Previdenciários  
2.1 Pessoal Inativo Civil e Pensionistas . 

2.1.1 Aposentadorias 
.. 

2.1.1.1 Tempo de Contribuição  
2.1.1.2 Idade  
2.1.1.3 Invalidez  
2.1.2 Pensões  
2.1.3 Auxílios 	 . 

2.1.4 Outros Benefícios  

Receita de Contnbuiçoes dos Segura- 
dos  

. 

3.1 Contribuições dos Servidores Civis e 
Pensionistas  . 4' 
3.1.1 Servidor Civil Ativo  
3.1.2 Servidor Civil. Inativo 	 . . . 

3.1.3 Pensionistas  

Receita proveniente do Fundo Previ- 
denciário  

5.AportedóMunicípioaokegimePró-  
uriodePrevidênci&oc1a1." 	;;.• ..' . .. 	 ......... 

Receita Corrente Líquida  

Receita Diretamente Arrecadada Am- 
pilada 	 . 	 . 

•.. 	 .• 	 .. 

. 

. 

. 	 .' 

&FPM 	 . 

-4 

ZZ 

04 

Q) 

e, 
to 

0, 

o, 
o, 
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• Nota explicativa: 	 .• •. 

1.Despesa com Pessoal Ativõ: Soma dos itens 1.1 a 1.2. 
1.lVenciinentos e vantagens fixas: soma dos vencimentos e vantageÍis fixas dos servidores civis 

ativos executados no período em questão. 
1-.20utras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos servidores que 

integrem a remuneração. 
2.Despesa com• benefícios previdenciários: Soma dos itens 2.1.1 a 2.1.4 
2.1. lAposentadorias: somatório das aposentadorias pagas aos servidores inativosem todas suas 

modalidades de concessão; 
2.1 .2Pensões: somatório das pensões pagas aos pensionistas do Município. 
2.1 .3Auxfiios: somatório dos auxílios pagas pelo poder muncipal, em suas diversas moda-

lidades previstas legalmente;. 
2A.40utros benefícios: somatório dos.outros benefícios pagos pelo município não enquadrados 

nas modalidades anteriores;  
3.Receita de contribuições dos segurados: soma dos itens 3.1.1 a 3.1.3. 
3.1.1Contribuição do servidor ativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

públicos ativos do Município; 
3.1.2Contribuição do servidor inativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

' 	públicos inativos do Município; 
3.13Contribuição do pensionista somatório das contnl.uições descontadas dos pensionistas do Município. 
4.Receita proveniente do fundo previdenciário: somatório dos recursos financeiros despendidos 

pelo fundo previdenciário pàra custeio das ajosentadorias e pensões do Município. 
5.Aporte do Município ao Regime Próprio de Previdência Social. 
6.Receita Corrente Líquida: De acordo com a Lei Complementar no 82, de 27 de março de 

• 1995, a Receita Corrente Líquida dos Municípios é a sua Receita Corrente. 
7.Receita Diretamente Arrecadada Ampliada: De acordo com a definição prevista no parágrafo 

unico do art. 36  desta Portaria.. 
8.Quota do Município no Fundo de Participações dos Municípios - FPM. 

(Of. EL. n 6  196199) 

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 
CASA DOS MUNICIPIOS  

Sede Própria 
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Ci ID 
-Senhor--Presidente:- 

Co_o_adyent_açi_edern9.l.7.,_de. 

27.11.98, e com a Portaria n4.992, de 05-02-99,ao Municí- 

pio deTaquari, resta somente encaminhar Projeto de Lei, 

quep .opejç .o_dpj].._QSTADORIA_ENSP DO_ 

SERVIDOR - FAPS. 

O Art.3, repetindo o que prescreveu 	o 

Art.1, pargrafo finico, da Lei n9.717/98, declara ser re 

quisito adicional, para a organizaço e funcionamento do 

sistema próprio de Previdência, que o Município tenha " re -

ceita diretamente arrecadada ampliada superior a provenien 

te de transferência constitucionais da Unio e dos Estados" 

E. emseu pargrafo inico, esclarece: - 

"Pargrafo_único.Entende-se_como recei-

tà_diretamente_ar.recadadaamp1iada_o_tota1_da..r,eceita_cOL___ 

rente,deduzidos os valores correspondentes s transfern - 

cias compulsrias por participaçes,constitucionais e legais, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na arreca-

daço de tributos de competência da Unio."  

QAr.t...9,por sua 

- 	milsegurados, considerados os servidores efetivos,em ativi- 

dade e inativos. 

E,_por_fim..o_Ar.t...21,,....en 	eu 	argr.afo único., 

estabelece que "a vinculaço ao RGPS é obrigatria para o entc 

estatal que extinguir seu regime prprio de previdência so-

cial ou que no se enquadrar nos critrios previstos nos arts. 

e 9 da Portaria n4.992. 



(1 
posto,REQUIER-SEogimede___ 

urgência a apreciaço do Projeto. 



Projeto de Lei 

	 C' 	T) 

"EXTINGUE O FUNDO DE APOSENTADORIA E ____ 

' 	 - 

OUTRAS_P.ROYIDNCIAS" 

Namir 

s a b e r 

-_extinto_oundodeAposentadoria 

ePenso do Servidor-FAPS, criado pela Lei n°1.746, de 28 de 

abril de 1998. 

Art.2 - 

fo iinico, da Portaria n4.992,de 05-02-99,do Ministrio da Previ 

dncia e Assistência Social- MPAS,que regulou a Lei n 2 9.717 de 

27.11.98, OS SERVIDORES QUE ERAM CONTRIBUINTES DO FUNDO DE APO - 

SENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS, PASSAM A CONTRIBUIR PARA 

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

- 

to por esta Lei 	assaro a integrar conta especial na contabili 

dade do Município, at que se defina a sua destinaço. 

e p_esçonc4das_ou 

- 

de 27-11-98. 

Art.4 2  - Esta Lei entrara_em vigor na data 

de sua PUBLICAÇÃO: 

Ar•t.5 - Reyogarn-se as disposiçes em con- 

trrio. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

01'. PJTaq. n.3199 	Taquari, 15 de janeiro de 1999. P011LRI  
061 

' LtVía r 	.1 
AÕ 	Lt 
- 	 £wvt4 

Senhor Prefeito: 

Venho a presença de Vossa Excelência, considerando os 
documentos que seguem em anexo, dando conta de descontos efetivados na 
remuneração mensal dos servidores muncipais a titulo de Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor FAPS, nos termos da Lei Municipal vigente, bem como da 
inexistência de conta para depósitos das referidas parcelas descontadas e da 
inexistência da contrapartida do empregador, solicitar se digne a informar: 

o montante 	descontado, até a presente data, da 
remuneração mensal dos funcionários para o FAPS; 

a contrapartida devida pelo Município/Empregador, nos 
termos fixados pela Lei, no período; 

a desitinação dada pelo Executivo Municipal a tais valores 
considerando a inexistência da conta vinculada para tal fim, bem como a inoperância da 
Comissão Administradora nomeada; 

Certa da pronta atenção, renovo, por fim, a Vossa 
Excelência meus protestos de estima e admiração. 

J stinacusinetrucci 
Promotora de Justiça 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor NAMIR JANTSCH. 
PREFEITO DE TAQUARI. 
Prefeitura Municipal, 
Taquari, RS. 

P-017 



Prefei uru municipul de uquari 
Rio liraude de Sul 

Decreto n° 1.248, de 19 de junho de 1998. 

"Nomeia o Conselho de Administração 
do Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor - COADFAPS". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de. 
conformidade com o Art. 70, § 3°, da Lei n° 1.746, de 28 de abril de 1998, 

D1CRETA: 
Art.. 1° - Ficam nomeados os seguintes servidores para 

inte&arem o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão 
do Servidor-COADFAPS: 

Conselho de Administração 
a) Representante dos Servidores - Titulares 
1 - José Elias Prisco 
2 - João Roberto S. Junqueira 
3 - Rosana Aparecida de Jesus Martins 
Suplentes 
1 - Carine Zinunermann Machado 
2 Maria da Graça 'da Silva 
3 - Jara Maria Fazenda Machado 
b) Representante do Poder Executivo Titulares 
1 - Silvana Silva dos Santos 
2 - Maria Izabel Precht de Souza 
Suplentes 
1 - Mariza Jocele Vidal 
2 - Maria Luiza Ribeiro Castro Cardoso 
Art. 20  Revogadas as disposições em contrário, este 

Decreto ret.roage à 1° de junho de 1998. 

GABINETE DO ,PREP'EITÔ 
	

IPAL DE 
TAQUARI, 19 de junho de 1998. 

Namir Luiz J 
Registre-se e 	 Prefeito Muit 

e- 

João Carld1  QuadrÇotin1 
Secretário Mi/nicipal da A\3áïuni 
e Recursos 1umanos 

RA 



Sindicato dos Municipáros de Taquari  
RUA GENERAL OSÓRIO No  1909 

C.G.C. 93.235.976/0001-24 

. 4 

o4 	0 f.3231/98 

Ao 

VVIT  
Taqueri, 24 de Junho de 1995.: 

ak7 

no Jr. Dr. :emir Luiz Jantsch 
1'r eito Tujicia1 de aouari-Fi3 

LuiT, 1 41Rtgã  

ptelto 

?.n reuniao da diretoria do SILT (Sindicato dos Lun±ci 1  
rios), de acôrdo com 'L kta 031/98 de 16 de Junho do corrente 
ficou nomeado os se untes servidores ra com2or a co:nieso 
costa na Lei 1.746 de 28 deAbrii de 1998, Fundo de Ãosentad 
ria e ens.o do Servidor. Titulares, Joe Elias arisco, Joo R 
erto $. Jmoueira, osana parecida de Jesus artis.3u;lente 

Carina L1imeraanj :achado, iaria da G-reça da Silva, lara ana F 
zenda acaado. 

Sendo o ue ti.nieaaaos rara omoiiiento votos de estima e co. 
deraçao. 

aciossmeure, 

o 7 

&y .  

o 

: 



Lei n0  1.746, de 28 de abril de 1998. 

"Institui o Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor - FAPS, e dá outras 

providências". 

NAMIR LU1Z JANTSCII, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do .Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu,anciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - É instituído o Fundo de Aposentadoria e Pensão do 

o'1  1 Servidor - FAPS, vinculando à Secretaria Municipal de Adminisiração e 
1 Recursos Humanos destinado ao custeio das aposentadorias dos servidores 

iç  públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo e ocupantes 
de cargos em comissão - CC, sujeitos ao Regime Jurídico instituído pela Lei 
Municipal no 1.502, de 05 de setembro de 1994, e das pensões á seus 

Art. 2° - Constituem Recursos do Fundo: 

/ 	1 - O produto da arrecadação das contribuições dos servidores, 
de caráter compulsório , na razão de 8% ( oito por cento ) sobre os 
vencimentos, remuneração e qualquer outras vantagens percebidas pelo 

p 

	

	servidor, mclusive sobre os proventos dos que se aposentarem apos a 
vigência desta Lvi; 

II - O produto da arrecadação das contribuições do Município - 
Administração Centralizada, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações 
Públicas, de 8% ( Oito por cento) sobre o valor total da folha de pagamento 
dos servidores, a que refere-se o Art. 1° desta Lei; 

III - O produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em 
decorrência da inobservância de suas obrigações; 

IV - Os rendimentos e juros decorrentes da aplicação do saldo 
- de recursos do Fundo; 

ir 	 V - Outros recursos que lhe sejam destinados. 
§ 1° - A Contribuição de que tratam os incisos 1 e II deste Artigo 

não incidirá sobre o salário família, diárias e ajuda de custo. 
(1 	§ 2° - O servidor que, por qualquer motivo previsto em Lei, 
(interromper o exercício de suas atribuições funcionais sem direito à remune- 

AI 

do 



3 	ração, inclusive nos casos de cessão sem ônus, é obrigado a contribuir com o 
( valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre a remuneração que teria se 

- / em exercício estivesse, para garantia de pensão. 
"-' 	Art. 3° - Cabe às entidades mencionadas no Inciso 11 do Artigo

raf 
recedente, proceder ao desconto da contribuição de seus servidores na folha 

op - 	de pagamento e recolhê - la, juntamente com a contribuição do órgão, até o 

ç ' 	dia 	do mês segue àqueleaq 	conções se rfin 

epositados em conta bancária aberta em iFuWo. 

/ 	Art. 40 - O não recolhiëitõ das contribuiç es no prazo legal 
implicará na atualização das mesmas de acordo com o índice ou fator 

4 incidente sobre os tributos municipais, além de juros de 1% ( um por cento 
(' 	(,ao mês). 

ÇO 	 Art. 5° - A autoridade administrativa ou servidor que, no 
exercício de suas funções deixar de efetuar os recolhimentos devidos ao 
Fundo, incorrerá em falta funcional, sem prejuízo das sanções de natureza 
civil ou criminal cabíveis. 

Art. 6° - O saldo de recursos do fundo será aplicado em 
) Instituições Financeiras, mediante consulta prévia, no mínimo, em 3 (três) 

¶" ) instituições diferentes, para que se veja da melhor aplicação monetária das 

Lverbas.  
Parágrafo Unico - Na aplicação das dispoiubihdades, o 

Conselho terá em vista a obtenção do máximo de rendimento compatível 
com a segurança e o grau de liquidez indispensável às aplicações destas 
reservas. 

/ 	Art. 7° - E instituído o Conselho de Administração do Fundo 
de Aposentadoria e Pensão do Servidor - COADFAPS - composto de cinco 
membros e respectivos suplentes, assim definidos: 

1 - 03 (três) representantes indicados pelos servidores; 

	

/ 	 11 - 02 (dois) representantes indicados pelo Prefeito Municipal; 

( 	/ 	 § 1° - O mandato de conselheiro é privativo de servidor público 
( e terá a duração de dois anos, permitida a recondução. 

§ 2° - Os representantes dos servidores, inclusive os suplentes, 
serão indicados pela entidade classe dos servidores e, na falta desta, em 

\ Assembléia Geral especificamente convocada. 
§ 3° - Compete ao Prefeito Municipal por Decreto a nomeação 

dos membros do Conselho e seus suplentes. 

YA 
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/ 	§ 40 - Pela atividade exercida no Conselho seus membros não 
serão rernunerados. 

1 	§ 5° - A presidência do Conselho será exercida por um de seus 
(1 	a Imembros, com mandato de um ano, vedada a recondução. 

L 
il

Art. 8° - Compete ao Conselho: 
- Elaborar a proposta orçamentária do Fundo; 

11 - Deliberar sobre a prestação de contas e os' relatórios de 
xecução orçamentária e fmanceira do Fundo; 

/ 	III - Decidir sobre a forma do funcionamento do Conselho; 

	

/ 	 IV - Fiscalizar o recolhimento das contribuições, inclusive 

	

/ 	verificando a correta base de cálculo; 
1 	V - Analisar e fiscalizar a aplicação do saldo de recursos do 

Fundo quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos; 

Çk 	 VI - Definir indexadores sucedâneos no caso de extinção ou 
q 	alteração daqueles definidos nesta Lei; 

VII - Baixar instruções necessárias à devolução de parcelas de 

	

) 	beneficio de aposentadoria ou pensão indevidamente recebidas; 
O' P (  VilI - Propor a alteração das alíquotas referentes às 

contribuições a que alude o Inciso II do Art. 2° desta Lei , com vistas a 
assegurar a viabilidade econômico - fmanceiro do Fundo, após a execução 

\JJ 	
\ atuarial quando da defmição do quadro funcional, num prazo de 180 (cento e 
\ oitenta) dias para o início e conclusão desta; 

IX - Divulgar, no Quadro de Publicações da Prefeitura, todas as 
decisões proferidas pelo Conselho, bem como as do Fundo; 

/ 	 X - Deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo; 
/ 	 XL - Prestar contas, birnestralmente, através de relatórios de 

atividades econômico, financeiros ao Poder Legislativo, além de prestação de 
\.cmas, quando solicitada pela Câmara Municipal. 

Art. 9° - As tarefas técnico-administrativas relativas ao Fundo 
inclusive a elaboração da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas 
serão exercidas pela Secretaria da Administração e Recursos Humanos do 
Executivo Municipal. 

Art. 10 - Os recursos do Fundo integrarão o orçamento da 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município na forma da 
legislação pertinente. 

Art. 11 - Somente serão custeadas pelo Fundo as aposentadorias 
de servidores municipais inativados após a vigência da pre- 

3 



sente Lei, com carência de 9 (nove) anos de efetivo serviço público municipal 
com exceção dos funcionários enquadrados, e as pensões correspondentes a 
servidores falecidos em sua vigência. 

Art. 12 - As despesas e a movimentação das contas bancárias 
L em nome do Fundo serão autorizadas em conjunto pelo Presidente do 

J Conselho e pelo Prefeito Municipal ou por Secretário com delegação 

Lexpressa. 
Art. 13 - Caberá ao Presidente do Conselho, após deliberação 

deste, acionar judicialmente as entidades a que se refere o Art. 2 1, Inciso lI, 
desta Lei, para compeli-las a efetuar os depósitos das contribuições para o 
Fundo. 

Parágrafo Único - A ação judicial de que trata este Artigo 
poderá também ser promovida pelo próprio servidor, ativo ou inativo, ou 
ainda pelo Sindicato ou Associação da categoria. 

Art.14 - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 



Sindicato dos Iunicipários de Taguari - 
RS 

- RUA GENERAL OSORIO ,1909 - 
c.g.c. 93.235.97610001-24 

Taquari, 08 de Outubro de 1998. 

Ao Ministério Público de Taquari. 

Conforme reunião que tivemos a poucos dias atras no 
Forum local, com participação de um grupo de professores municipais, 
Sindicato e Ministério Público, ata 04/98 de 14/09/1998, ficou combinado que 
entraríamos com mandato judicial pedindo o depósito judicial do fundo de 
aposentadoria até a regulamentação da Lei e abertura da conta especifica para 
gerir o referido fundo. 

Fomos no mesmo dia ao Dr. Itomar, advogado do 
Sindicato, e ele nos pediu contracheque para comprovar os descontos e nos 
pediu um valor aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais) para entrar com o 
mandato judicial, como estamos em situação fmanceira dificil, conversamos 
com o Dr. Itomar, e ele nos colocou que não haveria problema algum se nos 
pedirmos para o Ministério Público entrar com este mandato judicial, 
anexamos a esta, a ata e contracheques de alguns servidores, e pedimos a 
vossa colaboração para este caso, e também, desde já convidamos para 
participar da assembléia marcada para o dia 24/10/98 às 9:00 Hs. No C.T.G. 
David Canabarro, para a escolha da comissão que integrarão o fundo de 
aposentadoria e pensão. 

Sem mais para a mesma, desde já agradeço a atenção. 

/ 

ogueira 



Taquari, 12 de Janeiro de 1999. 

Ao 
Ministério Público 
Nesta Cidade 

Vimos através deste, informar os servidores públicos municipais 
que foram eleitos e nomeados para comissão do Fundo de Aposentadoria e 
Pensão do Servidor - FAPS. 

Foram eleitos em assembléia para representar os servidores 
municipais: 

TITULARES: 
- José Elias Prisco. 
- Maria Isabel da Silva Santos. 
- Neiva Mansa Araujo da Rosa. 

SUPLENTES: 
- Sônia Maria B. Calckmann 
- Vanda Silveira Lopes. 

Eliege Terezinha da Silva 

NOMEADOS PELO EXECUTIVO: 
- Mansa Joceli Vidal => Assessora Administrativa 
- Maria Luiza Cardoso => Operadora de Maq. Contâbil 

Eduardo Machado Cezimbra => Assessor Administrativo. 

fei 
o (ecreador  - PSDB); 

C4(Vejreador) 

Fem&Medo 
(Vereador) 
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limo Sr. Prefeito Municipal 

Vimos por meio deste solicitar a V.Sa. nosso afastamento 
das funçes na Comissgo do Fundo de Aposentadoria dos Fun-
cionrios Municipais. 

Salientamos que o motivo que nos levou a tomar tal deciso 

foi o acimuio de funçes em outras comisses e nosso trabalho, 
impossibilitando um melhor desempenho. 

Contando com sua compreenso e pronto atendimento reitera-
mos nosso apreço e consideraço. 

Atenciosamente 

Cc- 
iL

'  

'3- 
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iI: 1 PREFEITURA MUNICIPALDE TAQUARI 
Rio Grande do Sul 

Decreto no 1.269. de 03 de novembro de 1998. 

RNome ia  o Conselho de Administração do Fun-
do de Aposentadoria e Pensio do Servidor 
COADFAPS". 

tAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 

70, § 3 0 , da Eei n° 1.746, de 28 de abril de 1998, 
DECRETA: 
Art. 10 - Ficam nomeados os seguintes servidores para integraren-1 o 

Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - 
COADFAPS: 

ConselhodeAdministração 
a) Representante dos Servidores - Titulares 
1 -José Elias Prisco 
2 - Maria Isabel da Silva Santos 
3 - Neiva Mansa Araújo da Rosa 
Suplentes 
1 - Sônia Maria B. Calckmann 
2 - Eliege Terezinha da Silva 
3 - Vanda Silveira Lopes 
b) Representantes do Poder Executivo - Titulares 
1 - Mariza Jócele Vida 1 
2 - Maria Luiza C'ardoso 
Suplentes 
1 - Tara Maria Fazenda Machado 
.2 - Eduardo Machado Cezimbra 
Art. 20  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 1.28, de 19 de 
junho de 1998. 

GABINETE DO PR[FEITL,.MUNICWAL DE TAQJAR1, 05 de 
novembro de 1998.  

Namir Luiz Jantsch(' 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Pu 

João 
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BALHANDO PARA CONSTRUIR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 
Rio Grande do Sul 

Decreto n 0  1.269. de 03 de novembro de 1998. 

"Nomeia o Conselho de Adrninistraçáo do Fun-
do de Aposentadoria e Pensio do Servidor 
COADFAPS". 

NAMIR LUIZ JANTSCII, Prefeito Municipal de Taquari, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de confijrniidade com o Art. 
70, § 3 11, (ia Lei ti0  1.746, de 28 de abril de 1998, 

DECRETA: 
Art. 11  - Ficam nomeados os seguintes servidores para integrarem o 

Conselho de A.dministraço do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - 
COADFAPS: 

Conselho de Administração 
a) Representante dos Servidores - Titulares 
1 - José [lias Prisco 

l' 2 - Maria Isabel da Silva Santos 
3 - Neiva Mansa Araújo da Rosa 
Suplentes 

/ 1 - Sônia Maria B. Calckmann 
ii 2 - [liege Terezinha da Silva 

3 - Vai-ida Silveira Lopes 

b) Representantes do Poder Executivo - Titulares 
1 - Mar iza Jócele Vida 1 
2 - Maria tuiza Cardoso 
Suplentes 

1 - Tara Maria Fazenda Machado 
2 - Eduardo Machado Cezimbra 
Art. 20  - Este Decreto entrará em vigor na (lata de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o [)ecre.t.o ri ,,  1.248, de 19 de 
junho de 1998. 

GABINETE DO PREF{ITL MUNICN'AL DE 
novembro de 1998.. 	 --. 	

05 de 

Namir Luiz Jafflih 

Prefeito Municipal 
Registre-se e l'ublique 

joão Ca s.outiriflo 

5ecretlfio 4unicipa'4laf\duiinistraçio 

e Recursos/Hwi -taiios \ 1 

BALHANDO PARA CONSTRUIR 
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7 DE FEVEREIRO DE 1999 

POLÍTICA 

GO VE RN O FED E RAL 

]?]rCwde,imc~'.o d2 pirzz:o 2, unuuncDpD(Ds e, 

Brasilia 

J 	
ais de 1.200 municí- 
pios, com regimes 
próprios de Previdên-

cia Social, terão que voltar a co-
lacar seus servidores sob o regi-
me do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS).a- 
sinada pelo ministro da Previ-
dência, Waldeck Ornelas, dá pra-
zo até 10  de julho próximo para 
que Estados, municípios e o Dis-
trito Federal façam as mudanças 
necessárias para adequar seus re-
gimes de Previdência às regras 
determina 
- Acabou a 	cá os fundos  

de fachada - declarou o secretá-
rio de Previdência do ministério, 
Marcelo Estevão. 

Segundo Estevão, muitos regi-
mes próprios criados no passado 
só serviram para que os municí-
pios deixassem de recolher ao 
INSS a contribuição previdenciá-
ria de seus servidores. A portar 

os 

Social um núiiiem-m.íuim.o. de 
pelo menos mil segufados. Tam-
bém não poderá ter regime pró-
prio de Previdência o município 
çja jjeei1&própna. se a inferior 
à receita proveniente de transfe- 

rências constitucionais. 
com 

que, dos atuais 1.388 municípios 
com regimes próprios de Previ-
dência, apenas cerca de 150 per-
maneçam com esse modelo. Os 
demais retornarão ao regime do 
INSS sem prejuízo para o servi-
dor. que mais de 93% dos ser-
vidores estaduais e municipais 
ganham menos de R$ 1.200, e 
por isso a mudança de regime 
não implicará perda para o fun-
cionalismo público. 

Para os municípios que perma-
necerem com regimes próprios, a 
portaria dá prazo até 31 de de-
zembro deste ano para a criação  

das contas previdenciárias indivi-
duais. O ajuste nas contas públi-
cas, que limita em 12% da receita 
líquida os gastos com o pagamen-
to dos beneficios previdenciários, 
deve ser feito até janeiro de 2001. 
E também de dois anos o prazo 
para o enquadramento de Estados 
e municípios na regra de 2 por 1, 
pela qual a contribuição do patro-
cinador - o Estado ou o municí-
pio - não poderá superar o dobro 
da contribuição dos servidores. 

ATENDIMENTO - A partir de 
segunda-feira, os moradores de 
duas capitais - Rio de Janeiro e 
São Paulo - e do Distrito Federal 

poderão marcar por telefone o 
horário de atendimento nas no-
vas agências da Previdência So-
cial. Pelo número (0800) 
780191, o usuário vai ter acesso 
ao Prevfone, para obter informa-
ções sobre beneficios, inscrições 
no INSS e pagamento de contri-
buições, além de poder marcar 
horário de atendimento. 
O serviço telefônico também 

encaminhará à Ouvidoria suges-
tões e reclamações. O Prevfone, 
que vai funcionar das 7h às 1 9h, 
de segunda a sexta -feira, só vale-
rá para as novas agências dessas 
capitais, instaladas em shoppings 
e locais de grande movimento. 

•f1\;.; •..\ •:.[iiiiiI7I 
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CASA DOS MUNICIPIOS 

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 

Sede Própria o Rua dos Andradas, 1270 . 11.0 andar - Fone: (051) 228-7933 - Fax (051) 226-8390 - CEP 90020-008 P. Alegre - Rio O. do S 

Porto Alegre, 16 de dezembro de 1998. 

CIRCULAR N° 074198 

Previdência própria dos servidores municipais. 

Orientação inicial. 

Pela Lei Federal n° 9.717, de 27-11-98 (DOU de 

28-11-98), foram estabelecidas as normas para existência, ou não, de previdência própria em 

cada Município, assunto de que tratou, antes, a Medida Provisória n° 1.723, de 29-10-98, pu-

blicada no DOU de 30-10-98, que foi objeto de nossa Circular n° 069-98, de 05-11-98. 

Anexamos o texto da Lei acima referida. 

2. 	 Para saber se o Município tem condições legais 

para organizar (ou manter) sistema próprio de previdência social, há duas condições essenci-

ais: 

2.1 - Número mínimo de segurados, conforme pa-

râmetros gerais (art. 1,  IV). Segurados compulsórios (sem a possibilidade de acréscimo de 

outros) são os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os aposentados e os 

pensionistas. É competência do Ministério da Previdência e Assistência Social (art. 90,  II), es-

tabelecer os "parâmetros gerais" relativos ao número mínimo de segurados, medida ainda não 

efetivada. 

2.2 - "... ter receita diretamente arrecadada ampliada, 

na forma estabelecida por parâmetros legais, superior à proveniente de transferéncias constitu 4
nais 

da União e dos Estados" (art. 10,  parágrafo único). 

Vide Verso 



3 - 	 Nosso entendimento, decorrente desses dispositi- 

vos, é no sentido de que é prudente aguardar, mantendo a situação atual, até que o MPAS 

divulgue qual é o número mínimo de segurados necessário, e até que se tenha uma conceitw 

ação do que seja 'receita diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parâmetros 

legais', que nos parece deva merecer futura legislação a respeito. 

4 - 	 Afora isso, em nosso entendimento, é obrigatório, 

desde logo: 

4.1 - Deixar no sistema previdenciário municipal, 

onde ele existir, apenas os servidores ocupantes de cargos efetivos, passando para o INSS 

os ocupantes de cargos em comissão e todos os contratados e, também, os exercentes de 

mandatos eletivos, caso estejam indevidamente contribuindo para fundo ou autarquia munici-

pal. 

4.2 - Restringir a aplicação dos recursos do Fundo, 

ou das contribuições dos servidores, apenas ao pagamento de aposentadorias e pensões, por 

não ser admitida, em nenhuma hipótese, sua utilização para quaisquer óutros fins, inclusive 

pelo próprio Município e pelos respectivos contribuintes ('empréstimos"). 

5 - 	 Retornaremos, quando forem definidos os 

'parâmetros' previstos na lei ou houver novos elementos concretos, esclarecedores do assun- 

to. 

2 



DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO - UAJ 

LEI 9717198. ORGANIZAÇÃO 

DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS. 

CRITÉRIOS. ADAPTAÇÕES A SEREM 

ENCAMINHADAS. 

Por solicitação da Presidência desta FAMURS, tendo em vista a edição da Lei 9717, 

de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o 

funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos 

Estados e dos Municípios, esta Unidade de Assessoramento Jurídico após análise da Legislação 

pertinente informa o que segue: 

Este momento com relação à Previdência dos servidores municipais é crucial e 

delicado. A Lei 9717 disciplinou , organizou os regimes próprios de previdência, mas também 

trouxe restrições que juntamente com os critérios devem ser examinadas. 

Fundos existem em mais de 213 dos municípios gaúchos com situação diferenciada. 

Alguns foram criados seguindo cálculo atuarial e outros apresentam falhas graves, pois foram 

criados sem nenhum cálculo; uns tem reserva de caixa e outros estão com atrasos de 

remuneração. 

A lei traz série de requisitos com o critério de organizar os fundos e pretende que os 

fundos possam cumprir com a sua obrigação ao longo do tempo, qual seja, a manutenção da 

pensão e aposentadoria. 

Art. 1 °  dispõe sobre os critérios para a organização dos Fundos, de modo a garantir 

o seu equilíbrio atuarial. São Eles: 

- realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de 

auditoria, por entidades independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, 

para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; 

Necessário a realização do cálculo, para indicar , corretamente, caso a caso, quanto 

terá que ser a contribuição do município e do servidor para sustentar um Fundo equilibrado 

e capaz de honrar compromissos com aposentadorias futuras. 

Cálculos Atuariais elaborados por alguns municípios mostraram que o percentual de 

contribuição é inferior ao apresentado pelo INSS,  sendo portanto mais vantajoso ter regime 

próprio. 

Em outros casos , o mais conveniente poderá ser contribuir para o INSS, se o cálculo 

atuarial assim demonstrar. 

W FE 	DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL 
DQ 



UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURíDICO - UAJ 

II - flnanciamento mediante recursos provenientes da União, do Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos 

pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as 

contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser 

utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes 

possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando 

o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais; 

Existe uma incongruência neste inciso, pois o cálculo atuarial diz o percentual e não é 

o número mínimo que garante a cobertura. Existindo cálculo atuarial que mostra possibilidade de 

sustentação do Fundo, certamente não será o número de segurados que garantirá a finalidade do 

Fundo. 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo efetivos e a militares, e 

a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, 

mediante convênios ou consórcios entre Estados e Municípios e entre Municípios; 

Concretizou que os cargos em comissão, como já está disposto no Emenda 

Constitucional irão para o Regime Geral da Previdência, a contribuição deverá ser para o INSS, o 

que também promete uma batalha judicial, já que servidores são. 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e 

participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos 

colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e 

deliberação; 

Vil -, registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos 

entes estatais, conforme diretrizes gerais; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de 

todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, miiitar e pensionistas, bem como dos 

encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, 

orçamentaria e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. 

Devemos salientar que o controle citado é realizado pelo Tribunal de Contas, Poder 

Legislativo e o controle da Legalidade pelo Poder Judiciário. 

A Prefeitura realizará o seu controle interno 

Outros requisitos são apresentados pelo art. 6° tendo por finalidade a faculdade pelo 

município da constituição de constituir fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade 

Previdenciário a saber: 

- estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conselhos de 

administração e fiscal e autonomia financeira; 



UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO - UAJ 

II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade 

federativa; 

Por não possuir o Fundo personalidade jurídica a conta deve ser distinta da conta do 

município, isto é, deve ser independente e própria do Fundo. 

III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 

Necessária a realização do cálculo atuarial para definir o aporte de capital inicial. 

IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; 

É o CMN o órgão competente para dispor sobre aplicação em ações, imóveis e 

títulos públicos , com exceção dos títulos federais. 

V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para 

empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados; 

Estão com a regra proibidos empréstimos para os segurados ou até para a 

própria Prefeitura. 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do 

Governo Federal; 

Estes apenas poderão ser adquiridos do Governo Federal. 

VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, 

em conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subseqüentes; 

A organização do regime está baseada nas normas de contabilidade pública. 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme 

parâmetros gerais; 

IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 

Após elencar os requisitos verificamos que a Lei 9717 neste ponto, representa um 

avanço em termos de seriedade e de responsabilidade no tratamento da coisa pública. 

Todavia, problemas são criados pela Lei, até em termos de autonomia, o que pode 

inviabilizar a criação para vários municípios. 

Além dos dezoito requisitos, cabe trazer o parágrafo único do artigo primeiro 

"No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui requisito 

adicional, para a organização e funcionamento de regime próprio de previdência social dos 

servidores públicos e dos militares, ter receita diretamente arrecadada ampliada, na forma 

estabelecida por parâmetros legais, superior à proveniente de transferências constitucionais da 

União e dos Estados". 

Segundo o texto legal, só poderá constituir fundo aquele município que tiver receita 

própria maior do que a transferida . Há dúvidas sobre a inclusão da quota de ICMS na receita 

própria.. 

Este dispositivo é inconstitucional e fere a autonomia municipal. Cabível Ação 

Direta de Inconstitucionalidade. 



e 

UNIDADE DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO - UAJ 

Os municípios deverão regularizar os seus fundos e estar adaptados a essas 

normas editadas, a partir de 1 °  de junho de 1999 Na medida do possível os fundos devem ser 

mantidos, mas de qualquer forma a adequação deve ser feita 

Cálculo atuarial deve ser elaborado e a situação financeira do fundo deve ser 

saneada. 

A partir de julho de 1999 o descumprimento implicará em 

- suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como 

receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 

Administração direta e indireta dã União; 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 

Clarificada a situação toda, o prazo determinado pela Lei é peremptório , ou seja, é 

um prazo de adequação , de ajuste na relação dos regimes próprios de previdência 

Tribunal de Contas , fiscalização externa, vai se jungir aos termos da lei , aos termos 

da Emenda Constitucional n. 20 e as diretrizes gerais adotadas pelo Ministério da Previdência 

Os recursos financeiros deverão permanecer intocáveis dentro de suas finalidades 

4 até alteração da Lei local. Não deve o município realizar transferências do capital acumulado 

para a Prefeitura ou para outra entidade da Federação. 

Tal matéria será minuciosamente discutida, e uma decisão conjunta será tomada em 

Seminário da Confederação Nacional de Municípios com apoio da FAMURS a realizar-se em 

Porto Alegre , provavelmente dia 16 de março próximo. 

Detalhes do encontro serão encaminhados por correspondência. 

Foi nossa Informação. 

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 1999. 

ANDRÉA RITTER 
( 

Assessora da UAJ 

OAB/RS 24.451 
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PARA USO DO CORREIO 

Mudou-se No existe o n° indicado 

Recusou-se a recebe, N&o é o nn  indicado 

Destinatário desconhecido Endereço Incompleto 

Informação fornecida pelo 
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LII tV' 9111. I)t 	7 DE NOVEMHRO DE 1999. 

I)lxpe sobre regras gerais pais a orgenluçlbi 
- e o Funcio,r,,iienlo dos regl,nes prtptIos de 

rrcdnc 	ocisl do 	servIdores piblicos di 
tinflIo, mi Estado,, do Distrito Federal e do, 
Mutiiclpios 	dos rni?itres dos Estados e do 
DIntrito I'eJerel e dá olitisa providémias. 

Q 	rfl IDENTE 	ISA 	ftrÚnLlcA 
Faço 	aber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono s ieuinte 

tal: 

A't. 1! O. lemes pt plio. ,le pievidPnda social ri05 neividore, ptiblicoi da liniao, 
do, Entndo,. do t)i,ttltn Federal e mi Munktplos, do, militares do, E,tsdoi a do Distrito I'ederil 
devertio ser nrgnitbnrios, hnsendos em nornin., geral, de conitabllWsrle e áturin, de modo a gar*nhlr 
o seu equilibrio financeiro e atuaria!, observado, os seguintes critérios: 

- reriljrnçtto da avnlinçtlo atuarei i,ilcktl e em cada balanço, bem comfl de sudutorli, 

r°' e,,lldndeq l..dpendante lege?rn.ei.ta I,n$.Illtndns, ulllisr.ndo-,e pas&metros gere?., pisa a 
orglnnI7nÇSo 1 revifto do pleno de cuSteio e beneficio,; 

II - tinancianienio rnedinnte recursos provenientes da linho, dos Estados, do 
I)Iatrilr, Ferterni a do! ?rluniclpios e tini eiriririIuçt!e cio pessoal civil t militar, silvo, inativo e dai 
pensionistas, para o, teus rc,pectivos regiltie,: 

lii - es erniuribulçOes tia tlniflo, riot Exitido, do I)Iatrlto Pedem1 e doi Munlclpioi e 
e, cotilrfl,nlçfle, tio pessoa! clvii e militar, nlivn, Innhivo e do, pensloinistrn,, !nmenle podetio ser 

titili7Adas pare fragnuiento de heneflcios previricnciitrios dos ietpectivos regimes; 

IV cohciut,tri da uni numero inluitrio de segurados, de modo que os tegImei possam 
abolir rihetn,nenle a toiaui,larle do, risco., cobeilo, no plano iie benefIcio,, preservando o 

eqilittbrio atuari.'il ccitt iircescidncle de resseguro, conForme paretuctros gerem: 

V - cohetttp, exclusiva ti servidores prdslicot tiiulnres de cargo§ efetivos é i 
niltitnçes. e e teus resj.cctivo, depeurlerite,. de varia elite estatal, vedado o pagamento de beneficio,. 
itiediante cotivénio, ou consórcio, entre Estados, enfie Estados e Municipios e entre I4uniclpioi: 

VI - pleito acesso citas 	 AI inlb sinçles teIntivnS à gestllo do rvgimé e 
pnntidpnçfto de representnuilen rloi tcrsirltei públkoi e doi militare,, ativos e inatIvos, nos 
colep.inclo, e iiiaténcias de declsr, cru que os seus interesse, sejam objeto de dlscusso e 
ticlibernçtu; 

Vil - regctrn cnnitill,ii iiisiivirlrtntl,ado rias eontlbulçtle5 de cada servidor e dos enteS 
e5lnlai,, conforme ditetr'ize, gemia; 

VIII -.identiiicnç?lr, e crarisotirinç?fo cnn denionstrativo, fifuniceiros e orçantentArloi 
de to(flis na despesas ríxns e vrnrirlvds com pessoal Invivivo civil, milita, e pensioniatas, bem como 

cloi elicaigo, inicirlentcs nobre os proventos e petIses pago!; 

IX - srijeçtfo 5q lu51 çka e ni,dutur'tns de ninluncra ntuarni, contbII, financeira, 

orçainenl&liia e palrirtioiiinl dos órg!fos dc contnoie interno e externo. 

I'rugnnfr, .tdrn. No casta rir,, Eslarlo,, do Distrito Federal e dos Munilclpins, 

eoitilttii teqrilsif o t,diclnirnl. pata organlviflo e funcionamento de regime pr6prlo de previd5ncla 
,ocini rIos aervl,lorei pólilico, e nus usdlitnrei. ter receite dIretamente anecaduida uimpliadui, na 

fl,rn,e estrtl,eiecidn por prirhluiiettni legni,. suredm A proveniente de transferCnciai conititucionali 

tia tinHIo e doi Fta,Inrt. 

AnI. 2' A cntrtrihutçttr' ria 1 lida,,. dos Etrins, tio Plittitq Federal e dos Mrinktploi 
nos repeetivos regiutica ,rórrioi rle prevhIndn sociol dos serviriore, publicas e dos militares n5o 

podeti exceder, e qualquer titulo. o dobro da contrihuiçtio cio segurado. 

1! A niespesa lirircisla r•oni pessoal Inativo e penniotiistns rios reginies próprios de 

prrvirl5ncin ,r,cini rios ser4do,es publicps e .Ini militares de cmlii um dos enteS estataiS afio podarA 

excedeç ri dose por cento de nua rccelin cotirote Ih,111rla em caris exercido financeiro, observado o 

Iitu,ite 1,mevisin uro m-rrprr, vendo is receita corrente liquida calculada conforme a Lei Complementar 

o! 82, de 27 de março de 1995. 

2 t'ntct,de-sr. pata os uni nesta lei, cr,uno drxjaeas liquida d diferença entre 5 

riesrexn total com pesrunl iurntlso e pslnsiou,istns do, vegiunei pmnprloa de previdéncls sociul doi 

servirlotes e rios militarei tk cada iii,, <1,,i elites estatai, e a coniribulçfio dos respectivos segurados. 



3' A 1 toiflu. on 1 tndon. o l)Inlrilo Lerkrnl vos Municiptos puhiica,o. até trinta 

tUa, n1uS o eticeitOTllefltfl de cndn ,n,, rlei,ir,iiçtrntivo rIa execoçilo nrçn,neniérl, men'al e 
ar,i,nrpinda até o ,,lq noterior no do cicmon,trnttvn. explicltando. conforme direirizes gerais. de 

forma ilenapiepüda 

o valnr de contribuiçito do, enteS estatal.; 

li - o valor dns conttibuiçBes dos ,evidore, públicos é mios tnilitate. ativos; 

III - o vetor das contribuiçites d0s .rervldores públicos e dos militares, Inidivos e 

reapectivos penaloflintas; 

IV - o vetor da de.pe.a total com pe.normi ativo civil e militar; 

V - o valor da de.pvsrt com pe..oai inativo clvii e militei e com penalonlaias; 

VI - o vetor da receite corrente liquida mio ente estatal, calculada nos tennos do 1 1'; 

VII - os valore. mie qm,ninquee outros itens conidcredos para efeito do cMculo da 

depenn liquide de que trata § 22 deste artigo. 

4! Antel de proceder e qmrniequer revisOes, reajustes ou tidequitçtsei de proventos e 

penxtles que impliquem aumento de despesas, os entes estatais deverlto tegtilailvtr a aittiaçRO 

sempre que o demonstrativo de que trate o pnrAgrel'o irmiterior, no que se refere & despesa acumulada 

nté o tnét, indicar o descumpriruento tlhs Imites fitados ileata Lei. 

Ar!. 3' A. COtiIrIbmiÇtSCs tios servidores pmblicos o militares federais, estaduais e 
munic;priN e o. n,ttltrvmet doi Istndos e tio I)l,triIo FcderI, inellvo e pensionistaS, pera os 
respectivo.q regime.ç nuSprini de prevriéneia social, fixadas por critérioS definidos em lei. *etlo • 
feitas por rtilquotns n!o supetimei As aplicada! no. servidores silvos do respectivo ente eattai. 

Ad 42 A llnii!o, os Pntedos, o l)strito tederal t os Municípios deverAo ajustar os 
senis jilamu,! (te beneficio., e cuSteio serre que excederem, no exercido. os limiteir previstos no ar!. 

2 deIn Lei, pari retornar a esses Ilnnmilce no exercido financeiro subsequente. 

Art. 	s regimeq p,nÇpriun de presbiencle social do! servidores 'ØbIico da Unrno, 

dos itririoq. do I)islr'mln federal e doS MmriiicipIns, doi militares dos EstadoS e do Distrito rederai 

flIfl pmIerrs concertei beticlici(iq disffidos dot pievieto! no Regime (lerei de Ptevldncia flodal, de 

que traia a t.ei I r! R.21. de 24 de julho de 1991, salvo di.posiço em contrmio de Constituiçø 

fedcrnl. 

Au, f!  fico facultaria A IJuiSo. no ,t t.sInulo., no l)lstnito tederni é aos Municipios, 

cofletituiçO de fumudos inlegrado. mie bcn. direiio9  e ntivo, com finalidade pmevidenciutrla, desde 

que observados os crilétios de que trela o artigo IS e. adkionatmente, os seguintes preceito!: 

- tnbelrcitm,crmlo mie estruture técnico-administrativa, com conselhos de 

adtniui'tstrnçlio e lixcal e nutonoinin financeira; 

Ii - exiaiéncia de conta dma fundo distinta de conta do Tesouro da unldedd federativa; 

iii - nporte de cnpitnl inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 

IV - tiillcaçfto de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho MonetArk 
Nacional; 

V - vedaçlto da u,till,_,çflo de reclusos do fundo de bens, dircilos e silvos pera 

enrpréslimoé de qualquer nnture7fl. Inclusive A (JniAn, aos isierlo!, ao Distrito federal e aos 
Municipios, e entidades da adminlatinçfto lndirttÉ e aol respectivos segumados; 

Vi - vednçllm, A aphicmiçita de recurSoç em titulos pihlIcos, com exceçAma de tituica do 
(Joveino federal: 

VII - evalinçlio de bens, dkelfos e atIvos de qualquer indurc15H Integrados ao flmdo, 
em conformidade com a Lei 4.120, de ti de março de 1964 e alteráçes subsequente,; 

VIII - esinlselecimento de lImites pata a taxa de sdmninl.traç!o, conforme pamémetros 
gerei.: 

IX - coruntituiçlto e eatiutçflo rio i'rmnimlo ruenliante lei. 

2 
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tut 7' 0 ,lcru ,,, n1 , h , irt , I. ii,, .ii.p..,to ,lr,tn Lei pelos I3,tsd,,1, OlsOilo redetal e 

l.1 	li;s e  lelo, leipte11.ol fnmlo!. 1 turi 1cm &, e ptu li, de 1' dc Julho de 1999: 

- svTperIsflo dn, u,n,i,,íerhnclnrn voluitiAiliti de reclíreo, pela Unilo; 

- li - ItinprcIii,,rtuio 	is cclelnnr acordoi. CoIitrflIO!I. CO3,VII1fl5 tiii ajustes, lWTfl £01110 

avaiS e subvençflee em geral de 6igitoa ou enIId.de. da 

Ad.mdoisl, sçIto ,Hretn e indi,rtn .in 1 biSo: 

III - i.speui,ho je t, ,uj,, 4,i,.,n9 e fir,oncinolentos Isor lnstIiuiçôei financeitai 

rede, ais. 

A,I. 5' 01 ,l;,151.0,.-, ,lo ,S,mflo ou ria 	-I,,de gestora rio regime nónio de 

•,,CviçI,,cIZl social (loS enteS e%Iatni,. beta £0111001 i,,ei,,btos do, conscti,oi odmlntatrailvo e Fiscal 

tiçis r.n,d., de que tinia o nU. 6, re.pondelfl dureininenle por Intraçio no disposto nesta Lei. 

jeilando-se. no que conher. no reghne repressivo da Lél ng 6.435. de Is de Julho de 1977. e 

alternç(ea aubsequletiles, conlb,,ne ditetiizes geisis. 

ra,Ã g,aro tnlco. As inI3nçes ,te,lio mmpirarias medianle ptoceaso eciminlefridvo rue 

knha por l,nse o a,,to, e teprr,eiilnçllo nu a denúncia pogitiva do* feioS Irregulares, eta que ad 

ikinegnre ao acusado o conirmlitó,lo e.. ampla defes,, em conformidade éoin direfrlzaa gerais. 

A,t. 9*  Caiiipele a (JniLto. por Iiil.rnidio cio Minitilo tia f'ravidztcId e Ajiltêzsck 
Socini: 

1 - e o.Ieuunç5o, sitpervi,?lo e o aeotnpenhmnenfo do legimes pilpilosi  de 
.ri.l*ocI, social cio, e,vi.lo,c, publico,, e do, trAllim,9 da IJnlSø, dos Pelado,, do Di.t.lio 

fe,kral e do, MunIcl1,to,, o do, Ikintins a que se refere o ul. 6t, paia o fiel cwnprlmenlo dos 
dispoiIIvo, desta Lei: 

esiebeled,ne,,t, o a puhlkaçllo do, pasmetroa e dai direblzt, gerala prevlatoa 
neste Lei. 

A,t, lO. No caso de exliuiçFlo de teglme próprio de pievldflcIa social, à tJnIIo. o 

o l)InIiiIe, rederal e n, ltumiiietpio, asu,i,,i,5e, Integialmenlo a teponabilidaiIe pelo 

pngnntrulo ri.,, bei,rflctn, roiire,ij,fo* du,n,tfr a s,,n vigncia, bern corno daqueles beneflclos cujos 

re.1oi,ltn, iiecessSiios ii suja couçessilo lotam liiipiciiiemilndo, anleiio,menle & extinçio do regime 
próptio de prevtdiicia in c in i. 

Au. II. rin lei entro em vlgot no data de sue puhllcaç&a. 

Reptibliris. 	
fl,ntiIiis, 27 	de novenro 	 de 1995; li?' da IndependêncIa e 110' de 

tPn t'IANI 30 1 il•NIUQUE CARDOSO 
JF'aldeck On,üaj 
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LEI 9717198. ORGANIZAÇÃO Dos FUNDOS 
PREVIDENCIÁRIOS. CRITÈRIOS. ADAPTAÇÕES A 
SEREM ENCAMINHADAS 

Por solicitação da Presidência desta FAMURS, tendo em vista a edição da Lei 9717, de 27 de novembro de 
1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos da União, dos Estados e dos Municípios, esta Unidade de Assessoramento Jurídico 
após análise da Legislação pertinente informa o que segue: 

Este momento com relação à Previdência dos servidores municipais é crucial e delicado. A Lei 9717 
disciplinou , organizou os regimes próprios de previdência, mas também trouxe restrições que juntamente com os 
critérios devem ser examinadas. 

Fundos existem em mais de 213 dos municípios gaúchos com situação diferenciada. Alguns foram criados 
seguindo cálculo atuarial e outros apresentam falhas graves, pois foram criados sem nenhum cálculo; uns tem 
reserva de caixa e outros estão com atrasos de remuneração. 

A lei traz série de requisitos com o critério de organizar os fundos e pretende que os fundos possam cumprir 
com a sua obrigação ao longo do tempo, qual seja, a manutenção da pensão e aposentadoria. 

Art. 1 °  dispõe sobre os critérios para a organização dos Fundos, de modo a garantir o seu equilíbrio atuarial. 
São Eles 

realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, bem como de auditoria, por entidades 
independentes legalmente habilitadas, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de 
custeio e benefícios; 

Necessário a realização do cálculo, para indicar , corretamente, caso a caso, quanto terá que ser a 
contribuição do município e do servidor para sustentar um Fundo equilibrado e capaz de honrar 
compromissos com aposentadorias futuras. 

Cálculos Atuariais elaborados por alguns municípios mostraram que o percentual de contribuição é inferior ao 
apresentado pelo INSS, sendo portanto mais vantajoso ter regime próprio. 

Em outros casos , o mais conveniente poderá ser contribuir para o INSS, se o cálculo atuarial assim 
demonstrar. 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do 
pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de 
benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a 
totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de 
resseguro, conforme parâmetros gerais; 

Existe uma incongruência neste inciso, pois o cálculo atuarial diz o percentual e não é o número mínimo que 
garante a cobertura. Existindo cálculo atuarial que mostra possibilidade de sustentação do Fundo, certamente não 
será o número de segurados que garantirá a finalidade do Fundo. 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo efetivos e a militares, e a seus respectivos 
dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre 
Estados e Municípios e entre Municípios; 

Concretizou que os cargos em comissão, como já está disposto no Emenda Constitucional irão para o 
Regime Geral da Previdência, a contribuição deverá ser para o INSS, o que também promete uma batalha judicial, 
já que servidores são. 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de 
representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em 
que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme 
diretrizes gerais; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas 
e variáveis com pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos 
e pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentaria e patrimonial 
dos órgãos de controle interno e externo. 

Devemos salientar que o controle citado é realizado pelo Tribuna! de Contas, Poder Legislativo e o controle 
da Legalidade pelo Poder Judiciário. 

A Prefeitura realizará o seu controle interno. 
Outros requisitos são apresentados pelo art. 6 0  tendo por finalidade a faculdade pelo município da 

constituição de constituir fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade Previdenciário a saber: 



- estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conselhos de administração e fiscal e 
autonomia financeira; 

II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa; 
Por não possuir o Fundo personalidade jurídica a conta deve ser distinta da conta do município, isto é, deve 

ser independente e própria do Fundo. 
III - aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais; 
Necessária a realização do cálculo atuarial para definir o aporte de capital inicial. 
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; 
Ê o CMN o órgão competente para dispor sobre aplicação em ações, imóveis e títulos públicos , com 

exceção dos títulos federais. 
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer 

natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração 
indireta e aos respectivos segurados; 

Estão com a regra proibidos empréstimos para os segurados ou até para a própria Prefeitura. 
VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo Federal; 
Estes apenas poderão ser adquiridos do Governo Federal. 
VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a 

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subseqüentes; 
A organização do regime está baseada nas normas de contabilidade pública. 
VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais; 
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 
Após elencar os requisitos verificamos que a Lei 9717 neste ponto, representa um avanço em termos de 

seriedade e de responsabilidade no tratamento da coisa pública. 
Todavia, problemas são criados pela Lei, até em termos de autonomia, o que pode inviabilizar a criação para 

vários municípios. 
Além dos dezoito requisitos, cabe trazer o parágrafo único do artigo primeiro 
"No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui requisito adicional, para a organização e 

funcionamento de regime próprio de previdência social dos servidores públicos e dos militares, ter receita 
diretamente arrecadada ampliada, na forma estabelecida por parâmetros legais, superior à proveniente de 
transferências constitucionais da União e dos Estados". 

Segundo o texto legal, só poderá constituir fundo aquele município que tiver receita própria maior do que a 
transferida . Há dúvidas sobre a inclusão da quota de ICMS na receita própria.. 

Este dispositivo é inconstitucional e fere a autonomia municipal. Cabível Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. 

Os municípios deverão regularizar os seus fundos e estar adaptados a essas normas editadas, a partir de 
1 °  de junho de 1999. Na medida do possível os fundos devem ser mantidos , mas de qualquer forma a adequação 
deve ser feita 

Cálculo atuarial deve ser elaborado e a situação financeira do fundo deve ser saneada. 
A partir de julho de 1999 o descumprimento implicará em 

- suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, 

financiamentos, avais e subvenções em geral de órgâos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 
Clarificada a situação toda, o prazo determinado pela Lei é peremptório , ou seja, é um prazo de adequação 

de ajuste na relação dos regimes próprios de previdência 
Tribunal de Contas , fiscalização externa, vai se jungir aos termos da lei , aos termos da Emenda 

Constitucional n. 20 e as diretrizes gerais adotadas pelo Ministério da Previdência 
Os recursos financeiros deverão permanecer intocáveis dentro de suas finalidades até alteração da Lei local. 

Não deve o município realizar transferências do capital acumulado para a Prefeitura ou para outra entidade 
da Federação. 

Tal matéria será minuciosamente discutida, e uma decisão conjunta será tomada em Seminário da 
Confederação Nacional de Municípios com apoio da FAMURS a realizar-se em Porto Alegre , provavelmente dia 16 
de março próximo. 

Detalhes do encontro serão encaminhados por correspondência. 
Foi nossa Informação. 

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 1999. 

ANDRÉA RITTER 
Assessora da UAJ 

OAB/RS 24.451 
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REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA: MEDIDA PROVISÓRIA N° 
1.723, de 29110198. 

O Poder Executivo Federal editou a MEDIDA PROVISÓRIA N.° 1.723, de 29110198, publicada no 
Diário Oficial da União de 30110198, que estabelece as seguintes normas relativas aos REGIMES PRÓPRIOS DE 
PREVIDÊNCIA: 

CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA PELOS MUNICÍPIOS: 
A receita diretamente arrecada pelo Município deverá ser superior às transferências constitucionais 

da União e dos Estados (§ Único do art. 1 0). 

ORGANIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS: 
Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos municipais deverão ser 

organizados com observância dos seguinte critérios e condições (art. 1 0): 
• observância às normas gerais de contabilidade e atuária; 
• garantia de equilíbrio financeiro e atuarial; 
• avaliação atuarial inicial e em cada balanço; 
• realização de auditorias por entidades independentes legalmente habilitadas; 
• financiamento mediante recursos provenientes do: 

• Município, e 
• contribuições do pessoal: 

• ativo, 
• inativo, e 
• pensionistas; 

• contribuições somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciános do 
regime; 

• cobertura de um n.° mínimo de segurados; 
• cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo efetivo e seus dependentes (CC e 

agentes políticos não podem contribuir e receber benefícios do Regime); 
• vedação do pagamento de benefícios mediante convênio ou consórcio entre Estados, entre 

Estados e Municípios e entre Municípios (IPE, no caso do RS); 
• pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão; 
• participação dos servidores ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão; 
• registro contábil individualizado das contribuições dos servidores e do Município; 
• despesas fixas, variáveis e encargos incidentes relativas ao pessoal inativo deverão ser 

identificadas e consolidadas em demonstrativos financeiros e orçamentários; 
• sujeição às seguintes inspeções e auditorias: 

• atuarial; 
• contábil; 
• financeira; 
• patrimonial; 
• orçamentária; 
• do controle interno; e 
• do controle externo. 

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS E CONTRIBUIÇÃO PELO 
MUNICÍPIO: 
A contribuição do município para o regime não poderá exceder o dobro da contribuição do segurado. 
A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas não poderá exceder a 12% de sua receita 

corrente líquida em cada exercício, sendo que: 



• a despesa líquida corresponde a diferença entre despesa total com pessoal inativo e 
pensionistas e a contribuição dos respectivos segurados. 

• a receita corrente líquida deverá ser calculada conforme LC 82, de 27103195. 

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES: 
Devem contribuir ao regime os servidores, ativos e inativos, e pensionistas. 
A contribuição dos servidores inativos e pensionistas não pode ser inferior à dos servidores ativos 

(art. 30)  

BENEFÍCIOS: 
Os Regimes Próprios de Previdência Social não poderão conceder benefícios distintos dos previstos 

para o Regime Geral de Previdência Social (Lei 8.213191), salvo previsão constitucional (art. 5 11). 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Até trinta dias após o encerramento de cada mês, o Município deverá publicar demonstrativo da 

execução orçamentária mensal e acumulada até o mês anterior ao do demonstrativo, explicitando, conforme 
diretrizes gerais, de forma desagregada: 

• o valor da contribuição do Município; 
• o valor das contribuições dos servidores públicos ativos; 
• o valor das contribuições dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas; 
• o valor da despesa total com pessoal ativo; 
• o valor da despesa com pessoal inativo e com pensionistas; 
• o valor da receita corrente líquida do Município, conforme referido no item 3; 
• os valores de quaisquer outros itens considerados para efeito do cálculo da despesa líquida, 

conforme referido no item 3; 	 - 

REVISÕES, REAJUSTES E ADEQUAÇÕES DE PROVENTOS E PENSÕES: 
Quaisquer revisões, reajustes ou adequações de proventos e pensões que impliquem aumento de 

despesas, somente poderão ser realizados se cumpridos os limites estabelecidos pela Medida Provisória 
(despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas não poderá exceder a 12% de sua receita corrente líquida 
em cada exercício) ou após a regularização da situação sempre que o demonstrativo indicar o descumprimento 
dos limites, no que se refere à despesa acumulada até o mês. 

AJUSTES NO PLANO DE BENEFÍCIOS E CUSTEIO: 
Toda vez que as despesas com pessoal inativo e pensionistas exceder a 12% de sua receita 

corrente líquida em cada exercício, o Município deverá ajustar os seus planos de benefícios e custeio, para 
retornar a esses limites no exercício financeiro subseqüente. 

FUNDOS INTEGRADOS: 
É facultada a criação de fundos integrados de bens, direitos e ativos entre os entes federativos, com 

finalidade previdenciária, observados os requisitos para a organização de regimes próprios, arrolados no item 2, 
e ao seguinte: 

• criação de estrutura técnico-administrativa, com: 
• conselhos de administração, 
• conselho fiscal, 
• autonomia financeira; 

• conta específica do fundo distinta da conta do Tesouro; 
• aporte de capital inicial nos termos de diretrizes gerais a serem fixadas; 
• aplicação de recursos conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; 
• vedação da utilização de recursos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à 

administração direta e indireta de quaisquer entes federados; 
• aplicação dos recursos somente em títulos federais; 
• avaliação de bens, direitos e ativos nos termos da Lei 4.320164; 
• limite da taxa de administração nos termos de parâmetros gerais a serem fixados; 
• constituição e extinção mediante lei. 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: 
A partir de julho de 1999, o descumpnmento das disposições contidas na Medida provisória 

acarretará: 
• suspensão das transfer6encias voluntárias de recursos pela União; 
• impedimento para: 

• celebrar contratos, convênios, ajustes com a União, 
• receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções da União; 

• suspensão de empréstimos e financiamentos de instituições financeiras federais. 



11. RESPONSABILIZAÇÂO: 

Aos dirigentes da entidade ou órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social e aos membros 
dos conselhos do fundo que infringirem as disposições da medida provisória serão aplicadas às penalidades 
previstas na Lei Federal n.O 6.435, de 15/07177, que dispõe sobre as Entidades de Previdência Privada, no que 
couber, conforme diretrizes a serem fixadas. 

Dispõem os arts. 75 a 80 da referida Lei: 
Ad. 75 - As infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as entidades de previdência 

privada ou seus administradores, membros de conselhos deliberativos, consultivos, fiscais ou 
assemelhados, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação 
vigente: 

1- advertência; 
II- multa pecuniária; 
III - suspensão do exercício do cargo; 
IV - inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargo de direção de 

entidades de previdência privada, sociedades seguradoras e instituições financeiras. 
Ad. 76 - Os diretores, administradores, membros de conselhos deliberativos, 

consultivos, fiscais ou assemelhados, das entidades de previdência privada responderão 
solidariamente com a mesma pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos seus acionistas, 
em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções referente& às operações 
previstas nesta Lei e, em especial, pela falta de constituição das rese,vas obrigatórias. 

Ad. 77 - Constitui crime contra a economia popular, punível de acordo com a 
legislação respectiva, a ação ou omissão dolosa, pessoal ou coletiva, de que decorra a 
insuficiência das rese,'vas ou de sua cobertura, vinculadas à garantia das obrigações das 
entidades de previdência privada. 

Ad. 78 - As multas serão fixadas e aplicadas pelo órgão fiscalizador, em função da 
gravidade da infração cometida até o limite do valor nominal atualizado de 1.000 (mil) Obrigações 
Reajusfáveis do Tesouro Nacional - ORTN. 

1 0  - Das decisões do órgão fiscalizador caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) 
dias, com efeito suspensivo, para o respectivo órgão normativo. 

20  - As multas constituirão, integralmente, Receita da União, vedada qualquer forma 
de participação em seus valores. 

Ad. 79 - As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por 
base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo aos órgãos 
normativos dispor sobre as respectivas instaurações, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, 
perempção e outros atos processuais. 

(...) 
Ad. 80 - Qualquer pessoa que atue como entidade de previdência privada, sem estar 

devidamente autorizada, fica sujeita à multa, nos termos do ad. 78 desta Le4 e à pena de 
detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. Se tratar de pessoa jurídica, seus diretores e administradores 
incorrerão na mesma pena. 

1 0  - A pena de detenção, a que se refere este artigo, será aplicada nos casos de 
reincidência ou quando, recebida notificação do órgão fiscalizador, os responsáveis não cessarem 
imediatamente suas atividades. 

§ 20  - Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão fiscalizador comunicará a ocorrência 
à autoridade policial, para interdição do local, e ao Ministério Público, para as medidas de sua 
competência, dando publicidade a essas providências, para conhecimento de terceiros 
interessados. 

COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 
Ao Ministério da Previdência e Assistência Social compete a orientação, a supervisão e o 

acompanhamento dos Regimes Próprios e Fundos. 
Os parâmetros e diretrizes gerais relativos aos Regimes e Fundos serão estabelécimentos pelo 

Ministério da Previdência e Assistência Social. 

EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO: 
Extinto o Regime Próprio de Previdência, o Município assumirá o pagamento integral dos benefícios 

concedidos durante a sua vigência e daqueles cujos requisito necessários a sua concessão foram implementados 
antes da extinção do regime. 

É a informação. 	 Porto Alegre, 13 de novembro de 1998 

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA  



PORTARIA N' 4.992, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1999 

O MINISTRO DE ESTADO DÁ PREVIDÊNCIA E AS-
SIStÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal; e o art. 9`ida  
Lei nt 9.717, de 27 de novembro de 1998; 

Considerando a necessidade de transparência, segurança, 
confiabilidade, solvência e liquidez dos regimes próprios de pre-
vidência social do servidor público; 

• Considerando as normas vigentes pata o, regime de previdência 
complementai conforme dispõe a Lei a' 6.435, de 15 de julho de 1977; 

Considerandõ o disposto na Lei n' 9.717/98, resolve: 
Ait 1' A definição e apLicação dos, parâmetros e diretrizes. 

gerais previstos na Lei n' 9.717198, que dispõe sobre.regra gerais para 
a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo; da União, dos 
.Estados.do Distrito Federal e dosMunicípios, e dos.militaresdos' 
• Estados e do Distrito Federal .obedecão as disposições desta Portaria. 

Alt 2' Osregimes próprio de previdência socal dos ser -
vidores públicos' da União, dos Estados,'do Distrito 'Federal e dos 

• Mwicípios, .e dos militares dos Estados 'e do' Distrito edeiaI, in-
cluídas suas aütaiquias e fundações, deverão ser'organizads com base 
em normas gerais de contabilidade e atuáriá, de modo a garantir o seu 
equilíbrio frnancero e atuarial, observados os seguintes critérios: 

.1 - -ealização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, 
bem como de- auditoria, por entidades independentes legalmente ha-. 
bilitadas, conforme disposto no art. 4' desta Portaria, para a or-
ganização e revisão do plano de custeio e benefícios; 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, 
dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições 
do pessoal civil e militar, ativo e inativo, e dos pensionistas, para os 
seus respectivos regimes; 

III - as contribuições da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, 
ativo e inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para 
pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes; 

IV - cobertura de um número mfriimo de segurados, de.modo 
que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos co-
bertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio aturiaI sem ne-
cessidade de resseguro, conforme estabelecido no art. 9 9  de:ta Portaria; 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de 
cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dep.ndentes, de 
cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios mediante con-
vênios, consórcios ou outra forma de associação entre Estados, entre 
Estados e Municípios e entre Municípios; 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à 
gestão do regime e participação de representantes dos segurados nos 
colegiados e instâncias de decisão em que, os seus interesses sejam 
objeto de discussão e deliberação. 

VII - registro contábil individualizado das contribuições do 
servidor e do militar ativos e dos entes estatais, conforme estabe-. 
lecido no art. 12 desta Portaria; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos -  fi-
nanceiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis Com 
pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos 
incidentes sobre os proventos e pensões pagos; 

IX. - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial. 
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de con-
trole interno e externo. - 

-' Art. 3' No caso dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, para organização e funcionamento do respe tivo regime 
próprio de previdência social, constitui requisito adicioial. além dos 
previstos no artigo anterior, ter receita diretamente arrecadada am-
pliada superior à proveniente dé transferências constucionais da 
União e dos Estados. - 

Parágrafo único. Entende-se como receita diretamente ar-. 
recadada ampliada o total da receita corrente, deduzidos os valores 
correspondentes às transferências compulsórias por participações, 
constitucionais e legais, dos Estados, do Distrito Feder 1 e dos Mu-
nicípios na arrecadação.de  tributos de competência da União. 

Art. 4' Na realização de avaliação' atuarial initial e na rea- 



valiação atuar aI em cada balanço por entidades independentes le-
galmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuá-
ria e os parâmetros discriminados no Anexo 1. 

Parágrafo único. Entende-se como entidade independente le-
galmente habilitada o profissional ou empresa de atuária que estejam 
regularmente inscritos no Instituto Brasileiro de Atuária - IBA, nos 
termos do Decreto-lei n 2  806, de 4 de setembro de 1969. 

Art. 59  Para a organização do regime próprio de previdência 
social devem ser observadas as seguintes normas gerais de con-
tabilidade, aplicando-se, no que couber, o disposto na Portaria MPAS 
n 2  4.858, de 26 de novembro de 1998, que dispõe sobre contabilidade 
de entidades fechadas de previdência privada: 

1 - a escrituração . deverá incluir todas as operações que 
envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade .do regime pró-
prio de previdência social e modifiquem ou possam; vir a modificar 
seu patrimônio; . 

II - as receitas e as despesas operacionais, patrimoniais e 
administrativas serão escrituradas em regime de. competência; 

ifi - a escrituração deve obedecer às normas e princípios 
contábeis previstos na Lei n' 4320,. de..17.,de março. de 1.964, e 
alterações posteriores; . . .. . 

IV - a escrituração será feita de forma autônoma em relação. 
às contas do ente público; 	. 	. 	. 	. 

- o exercício contábil tem a duração de um ano civil; 
VI - o ente estatal ou a unidade gestora do regime próprio de-': 

previdência social deve .e1aborar com bastem sua escrituração 
tábil e na forma fixada pelo Ministério da Previdência,e Assistência 
Social, demonstrações flnanceiras que expressem com clareza a si-
tuação do patrimônio dó respectivo regime e as variações ocorridas 
no exercício, a saber .. . . . 	 . 

a)balanço patrimonial; 
b)demonstração do resultado do exercício; 
c)demonsuação financeira das origens das aplicações dos recursos; 
d)demonstração analítica dos investimentos; 
VII - para atender aos procedimentos contábeis normalmente 

adotados em auditoria, o ente estatal ou a unidade gestora do regime 
próprio de previdência social deverá adotar registros contábeis auxiliares 
pam apuração de depreciações, de reavaliações dos investimentos, da 
evolução, das reservas e da demonstração do resultado do exercício; 

Vifi - as demonstrações financeiras devem ser complemen-
tadas por notas explicativas e outros quadros demonstrativos ne-
cessários ao minucioso esclarecimento, da situação patrimonial e dos 
resultados do exercício; 

IX - os investimentos em imobilizações para uso ou renda. 
devem ser comgidos e depreciados pelos critérios adotados pelo Ban-
co Central do Brasil. 

Parágrafo único. Deverá ser realizada auditoria contábil em 
cada balanço, por entidades regulannente inscritas no Banco Central 
do Brasil, observadas as normas estabeleèidas por esse banco. 

Art. 61  As avaliações atuariais e auditorias contábeis a que se 
referem os arts.. 41  e 5 1  desta Portaria deverão estar disponíveis para 
conhecimento e acompanhamento por parte do Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social, até o dia 31 de março do ano sub-
seqüente. 

7! Aplica-se ao regime próprio de previdência social que 
tenha reserva técnica, o disposto nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do 
art. 17 desta Portaria. 

Art. 8!  Fica vedada a utilização de recursos do regime próprio 
de previdência social para fms de assistência médica e financeira de 
qualquer espécie, nos termos do inciso III do alt 2!  desta Portaria. 

§ 1' Até P de julho de 1999, os regirnes próprios de pre-
vidência social já existentes que tenham dentre as suas atribuições a 
prestação de serviços de assistência médica, em caso de não extinção 
destes serviços, deverão contabilizar as contribuições para previdên-
cia social e para assistência médica em separado, sendo vedada a 
transferência de recursos entre estas contas. 

§ 2! Não se aplica o disposto no caput aos contratos de 
assistência financeira entre o regime próprio de previdência social e 
os segurados firmados até o dia 27 de novembro. de 1998, sendo 
vedada sua renovação. 



Art. 9°  Paa garantia do equilíbrio atuarial sem necessidade 
de resseguro, o regime próprio de previdência social deve abranger 
um mínimo de mil segurados, considerados os servidores e militares 
ativos e inativos. 

§ 1' O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, ex-
clusivarnente, de cargo em comissão declarado em lei de livre no-
meação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, é segurado obrigatório do Regime Geral de Pre-
vidência Social - RGPS, como empregado, estando excluído do re-
gime a que se refere esta Portaria. 

§ 22 O recolhimento das contribuições relativas ao servidor. 
de que trata o parágrafo anterior para o RGPS deverá ser regularizado 
até a competência abril de 1999, nos termos da Lei n •  8.212, de 24 de 
julho de 1991, e suas alterações subseqüentes. 

Art 10. Fica vedada a existência de mais de um regime 
próprio de previdência social dos servidores públicos, e de mais de 
uma unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência 
social em cada ente estatal, salvo disposição em contrário da Cons-
tituição Federal. 

Parágrafo único. Entende-se como unidade gestora de regime 
próprio de previdência social, aquela com a finali4ade.de geren-
ciamento e operacionalização do respectivo regime. 

Art. 11. Fica vedada a celebração de convênio, consórcio ou 
outra forma de associação para a concessão de benefícios previden-
ciários entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios. 

§ 1' Os convênios, consórcios ou outra forma de associação 
existentes antes da vigência da Lei n' 9.717198 deverão garantir 
integralmente o pagamento dos benefícios já concedidos, bem como 
daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram imple-

• mentados até o dia 27 de. novembro de 1998, sendo vedada a con-
cessão de novos benefícios a partir desta datà. 

§ 21  O regime próprio de previdência social deve assumir 
integralmente os benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão 
tenham sido implementados a partir de 27 de novembro de 1998. 

Art. 12. No registro individualizado das contribuições do 

servidor e do militar ativos de que trata o inciso VII do art. 2 desta 
Portaria, devem constar os seguintes dadõs: . 

1.nome; 	. 	. .. . 	. . 	 .. 
Il.matrícula; 	 . 	. 	. 
111.remuneração; 
IV.valores mensais e acumulados da contribuição do sejvidor 

ou do militar; 
V.valores mensais e acumulados da contribuição do. respec-

tivo ente estatal referente ao servidor ou ao militar. 
§ 1 2  O segurado será cientificado das informações constantes de 

seu registro individualizado mediante extrato anual de prestação de contas. 
§ 22 A contribuição, do ente estatal deverá ser apropriada até. 

o limite do dobro da contribuição do segurado, de . forma mdlvi- 
dualizada por servidor.ou militar ativo. . . . 

§ 31' A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão implementar o disposto neste artigo até 31 de dezembro de 1999. 

Art. 13. A contribuição da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios aos respectivos regimes próprios de previdência 
social não poderá exceder, a qualquer título, o dobro da contribuição do 
servidor civil e do militar, ativo e inativo, e dos pensionistas. 

§ l'A despesa líquida com inativo e pensionista dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares, 
de cada um dos entes estatais não poderá exceder a doze por cento da 
respectiva receita corrente líquida em cada exercício financeiro, oh-

'.Servado o. limite previsto 'no caput, sendo a receita corrente líquida 
calculada coa meaLeICómpIantarn8.de....de,março.dc.. 
1995 e alterações subseqüentes '& 

§ 2' Para finá de'cálculo do disposto nó caput e.no § 12 deste 
artigo são computados os aportes de recursos realizados pelo ente 
estatal a que pertencem os segurados para o pagamento da despesa 
com inativo e pensionista, inclusive os aportes regulares ao fundo 
previdenciário, quando existente 

§ 3! As receitas provenientes do fundo previdenciário, in-
clusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza e da aplicação dos recursos existentes na conta do fundo não 
serão computados como aporte do ente estatal nos termos do pa-
rágrafo anterior. 



Art. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios publicarão no respectivo órgão oficial de imprensa, até trinta 
dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execuçao 
financeira e orçamentária mensal e acumulada do exercício em curso, 
informando, conforme Anexos II e III desta Portaria: 

1 - o valor da contribuição dos entes estatais; 
II - o valor das contribuições dos servidores, públicos e dos 

militares ativos; 
III - o valor das contribuições dos servidores publicos e dos 

militares inativos e dos pensionistas;  
IV - o valor da despesa total com pessoal ativo civil e militar; 
V - o valor da despesa com pessoal inativo civil e mihtar e 

com pensionistas; 
- VI- o valor da receita corrente liquida do ente estatal; 
VII. os vaiares de quaisquer outros itens considerados para efeito 

do cálculo da despea líquida de que trata § 1' do art. 13 desta Portaria; 
O balanço anual com os pareceres de atuária e de 

• auditoria contábil deverá ser publicado anualmente, na forma prevista 
: 

Ao Minist6rio'dá-Previdência e : Assistência Social, 
quando solicitado, deverá ser apresentado o demonstrativo a que se 
refere este artigo, para fins de acompanhamento da observância do 
disposto na Lei nt 9.717198 e nesta Portaria. 

O demonstrativo de execução financeira e orçamentária 
e o balanço anual serão divulgados mediante a afixação pela pre-
feitura na, forma de costume, em lugar de fácil acesso ao público, 
quando inexistirórgão oficial de imprensa.' 

'''.'* 4 11 0 	 pir da competência 
janeiro de 1999. 

ArL 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios deverão ajustar os seus planos de benefícios e custeio sempre 
que excederem., no exercício, os limites previstos no ait 13 desta Por-
taria, para retornar a esses limites no exercício financeiro subseqüente. 

Art. 16. Salvo disposição em contrário da Constituição Fe-
deral, o regime próprio de previdência social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá conceder benefícios 
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social - 
RGPS, que compreende exclusivamente as seguintes prestações: 

1 - quanto ao servidor: 
a)aposentadoria por invalidez; 
b)aposentadoria pôr idade; 
c)aposentadoria por tempo de contribuição; 
d)auxílio-doença;. . 	. 	. 	. . 
e)salário-famflia; 
Osaláno-maternidade; 
II - quanto ao dependente: . -. 

pensão por morte; 
auxfiio-reclusão. 

Fica vedada a instituição de regime próprio de pre-
vidência social com atribuições de .  prestação de serviços de assis-
tência médica e financeira. 	 - 

Fica vedada a concessão - de aposentadoria especial até 
que lei complementar federal disponha sobre o tema, com exceção da 

- aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n' 51, de 20 de 
dezembro de 1985, re.cepcionada pela Emenda Constitucional n' 20, 
de 16 de dezembro de 1998. 

O salário-família e o auxílio-reclusão não serão devidos 
ao servidor ou dependente de regime próprio de previdência social, 
com remuneração ou pensão bruta superior a R$ 360,00.. 

- -, § 4' Ao- auxilio-reclusão com data de início anterior a 16 de 
• -• dembm d6 1998, lic&-á a leslação vigente àquela época, ia-

dependentemente da remuneração mensal referida no parágrafo anterior. 
Art. .17. Fica facultada à União,, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, a constituição de fundos integrados de 
bens, direitos e ativos,-com finalidade .previdenciária, desde que ob-
servados os critérios de que trata, o- artigo 2 desta Portaria e, adi-
cionalmente, os seguintes preceitos: •. 

1 - estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com 
conselhos de administração e fiscal e autonomia financeira; 



II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro 
da unidade federativa; 

III - aporte de capital inicial em valor definido conforme 
disposto no § 22 deste artigo; 

IV - aplicação de recursos, confonne estabelecido pelo Con-
selho Monetário Nacional; 

V - vedação da utilização de recursos do fundo para em-
préstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração in-
direta e aos respectivos segurados e beneficiários; 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, 
com exceção de títulos do Governo Federal; 

VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer na-
tureza integrados ao fundo, em conformidade com a Lei n 2  4.320164, 
e alterações subseqüentes; 

VIII - estabelecimento de limites para a taxa de adminis-
tração, conforme estabelecido no § 3! deste artigo; 

IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 
§ P Na composição dos conselhos de administração e fiscal 

do fundo a que se refere o inçiso 1 deste artigo, deverá estar prevista 
a representação dos segurados. 

. 2! Para instituição do fundo previsto neste artigo é necessário 
um aporte de capital inicial no valor mínimo correspondente a 7% (sete 

• pôr cento) do valor total da despesa com pessoal civil e militar, ativo e 
• inativa, e os pensionistas no ano imediatamente anterior. 

§ 31 A taxa de administração prevista no inciso VIII deste 
• artigo não poderá exceder a dois pontos percentüais do valor total da 
• remüneração dos servidores e dos militares. 

Art. 18. O descumprimento do disposto na Lei n 2  9.717198 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos .respectivos fun-
dos, implicará, apartfr dë P de julho de 1999: 

1- suspensão das transferências voluntárias de meursos pela União; 
•  II -. impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios 

ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 
subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta 
e indireta da União; 

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por ins-
tituições financeiras federais. 

§ 12 A Secretaria de Previdência Social do Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social cabe avaliar e emitir parecer técniço sobre 
a implementação do disposto na Lei n 9.717198 e nesta Poitaria. 

§ 22  A Secretaria de Previdência Social encaminhará o parecer 
técnico referido no parágrafo anterior à Secretaria do Tesouro Nacional 
para fins de aplicação do disposto no art. 72  da Lei n 9  9.717198. 

§ 3! o descumprimento do disposto no art. 13 desta Portaria 
por dois anos consecutivos, a partir de 1 2  de janeiro de 1999, irn-
plicará a aplicação automática das restrições previstas neste artigo. 

Art. 19. Os dirigentes do órgão ou da unidade gestora do 
• regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como os 

membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que 
• 

	

	trata o art. 17 desta Portaria, respondem diretamente por infração ao 
disposto na Lei n 9.717198, sujeitando-se, às seguinies penalidades: 

1 - advertência; 
• II - multa pecuniária; 

III - inabilitação temporária para o exercício do cargo de 
dire9ão ou de membro dos conselhos administrativo e fiscal. 

§ P A responsabilidade pela infração é imputável a quem 
lhe der causa ou para ela concorrer. 

• 	§ 22  Responde solidariamente com o infrator todo aquele 
que, de qualquer modo, concorrer para a prática da infração. 

§ 32 As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas 
pela Secretaria de Previdência Social, com base na legislação vigente, 
na fonna estabelecida em põrtaria.. 

§ 49 As infrações serão apuradas mediante processo ad-
ministrativo que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia 
positiva dos fatos irrëgulares, em que se assegure ao acusado o 
contraditório e a ampla defesa, na forma estabelecida em portaria. 

Art. 20. Ao Ministério da Previdência e Assistência Social 
deverá ser dado livre acesso às unidades gtstoras do regime próprio 
de previdência social ou do.s fundos previdenciários previstos no art. 
17 desta Portaria, podendo inspecionar livros, notas técnicas e do-

• cumentos, estando sujeito o infrator às penas previstas na Lei 6.435, 
de 15 de julho de 1977 e alterações posteriores, por qualquer di-
ficuldade oposta à consecução desse objetivo. 



Art. 21. No caso de extinção de regime próprio de Ire-
vidência social, a União, os Estados, o Distrito Federal e os ,lu-
nicípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento 
dos benefícios concedidos durante a sua vigência,.bem como daqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a, sua concessão foram mi-
plementados anteriormente à extinção do regime próprio de previ-
dência social. 

Parágrafo único. A vincutação ao RGPS é obrigatória pari o 
ente estatal que extinguir seu regime próprio de previdência social ou -.lue 
não se enquadrar nos critérios previstos nos arts. 3 2  e 9!  desta Poitia. 

Art. 22 O Instituto Nacional do Seguro Social, por in.er-
médio de suas regionais, dispombilizará os dados do Sistema de 
Óbitos - $ISOB para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
que mantenham regime próprio de previdência social, para fins de 
controle de fraudes dos respectivos sistemas de benefícios. 

Art. 23. Compete à Secretaria de Previdência Social a im-
plementação de um sistema de informações para a consolidação dos 
dados de que trata o art. 14 desta Portaria. 

Ait 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

WALDECK ORNÉLAS 

• 	ANEXOI 

DAS NORMAS DE ATUÁRIA : 

I.Todos os planos deverão ser avaliados atuarialmente em seu 
início e reavaliados, anualmente, em cada balanço, por empresas ou 
profissionais regularmente inscritos -  no INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ATUÁRIA (IBA). 

II.A responsabilidade profissional do atuário será apurada 
pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA (IBA) por solici-
tação da Secretaria de Previdência Social do MPAS, independen-
temente de ação judicial cabível. - 

Os planos de benefícios poderão ser instituídog nos regimes 
financeiros de capitalização, de repartição de capitais de cobertura e 
repartição simples. 

ffl.Para os benefícios garantidos em regime financeiro de re-
partição simples podem ser considerados compromissos que, em relação 
à massa dos participantes, estabilizem-se, em termos de despesas pre-. 
vistas, no prazo máximo de 3 (três) anos, levando em conta os períodos 
de carência da previdência social e os específicos dos planos. 

A parte das contribuições rélativás a esses benefícios 
corresponderá às despesas previstas em estabilização. 

O -auxílio-doença de duração superior a 2 (dois) anos será 
enquadrado, no exercício seguinte como aposentadoria por invalidez 
para efeito da classificação a que se refere o item V. 

1. Na situação prevista no item anterior serão constituídas as 
reservas habitualmente consideradas, por analogia, aos seguros pri-
vados de ramos elementares, a saber: 

Reserva de riscos não expirados, correspondem à. mtade 
da arrecadação relativa ao último mês do período; e 

Reserva de compromissos assumidos, calculada pelo.; va-
lores individualmente previstosdas despesas a realizar ou pela r.édia 
das despesas da mesma natureza efetuada pela unidade: no anc, de-
vidamente corrigida monetariamente. 

1.0 regime financeiro de repartição de capitais de cobertura 
será entendido como aquele que considera reservas técnicas corres-
pondentes ao valor atual do benefícios concedidos, líquidos de even-
tuais contribuições, considerando-se também em seu cálculo bene-
fícios cujos direitos já foram adquiridos pelos participantes, embora 
não formalmente requeridos. 

1-Dadas as características deste regime, o atuário fará constar 
na nota técnica referência expressa às perspectivas de elevação gra-
dual das taxas correspondentes ao custeio desses benefícios ao valor 
máximo previsível, e as razões que levaram à escolha desse regime, 



• 	2-As reservas técmcas correspondentes integrarão a reserva 
de benefícios concedidos, no sentido exposto nesse item. 

1.0 regime financeiro de capitalização será entendido como 
aquele que considera na fixação das reservas técnicas, o compromisso 
total do regime próprio de previdência social para com os parti-
cipantes, de tal modo que, em relação a esses compromissos, pcsa o 
regime próprio de previdência social atendê-los sem a utilizáçao de 
outros recursos de sua arrecadação, se as condições estabelecidas se 
verificarem. 

1-0 cálculo dessas reservas técnicas obedecerá ao crtério 
escolhido pelo atuário. 

2-0 total assim calculado será decomposto em reser, a de 
beneffçios concedidos e reserva de benefícios a conceder, de a.ordo 
com o regulamento do plano, caso em que será facultativa a inc1uso na 
reserva de benefícios concedidos a parcela correspondente aos ç e já 
tenham preenchidos condições plenas para recebimento de benef :ios. 

- I.No cálculo das reservas, sempre de acordo com os est utos 
do regime próprio de previdência social e o regulamento do ano, 
serão separadas, se necessário, as parcelas correspondentes a com-
promissos especiais, com gerações de participantes existentes na data 
de início •do regime próprio de previdência social, sem que tenha 
havido a arrecadação correspondente de contribuições, podendo ser 
estabelecida uma separação entre o compromisso normal e esse com-
promisso especial, e previsto um prazo, não superior a 35 (trinta e 
cinco) anos, para a integralização da reserva correspondente: 

ILAs tábuas biométjicas serão determinadas de acordo com a 
finalidade do cálculo assim definida: 

Mortalidade Geral 
.CS0—.58 
.CSO-80 
.AT-49 
.AT-80 
• E137 - 75. 

Mortalidade de Inválidos 
• IAPB - 55157 	. 	. . 	. 

Entrada em Invalidez . ... 
• 	LIGHT 

.ÁlvaroVindas 
IH.As tábuas biométricas poderão ser sobstituídas em reação 

a cada planõ, desde que ãutorizadas previamnente pela Secretaia de 
Previdência Social (SPS). . . . 

IV.A taxa de juros real do calculo atuarial não poder ex-. 
ceder a 6% (seis por cento) ao ano, sendo necessária a realizaç . .o de 
análise de sensibilidade considerando taxa de juros de 4,5% (qu Lro e 
meio por cento) ao ano. 

-V.Aplica-se sempre que couber a legislação existente p.:a as 
Entidades Fechadas de Previdência Privada. 

VLOs casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Pre-
vidência Social (SPS), sempre resguardado-aos interessados .o direito 
dedefesa.. • . 



ANEXO II 

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO PARA UNIÃO E ESTADOS 
CONFORME LEI 9.717198 
Valores em reais con-ente 

Detalhamento Oiçamentário 	 - Administração Administração Total 
Direta Indireta Geral 

1.Despesasom Pessoal Ativo  
1.1 	Pessoal civil •  
1.1 .1 Vcncnentos e vantagens fixas  
L 1.2 Outras vantagens variáveis  

1.2Pessoal militar  
Imentos e vantagens fixas  
1.2.2 Outras vantàeens v.ariáveis  

2.jspesa com Benefícios Previdenciários  
2.1 Pessoal Inativo Civil e Pdnsionistas  
2.1.1 Aposentatjas  
2.1.1.1 Tempo de Contribuição  
2.1.1.2 Idade  
2.1.1.3 Invalidez  
2.1.2 Pensões  
2.1.3 Auxílios  
2.1.4 Outros Benefícios . 

2.2 Militares, reformados e na reserva e pensio-  
nistas 	 . 

2.2.1 Reforma . 

2.2.2 Reserva  
12.3 Pensões  
2.2.4 Outros benefícios  

3.Rea de Contribçies dos Segurad_. 
3.1 Contribuições dos Servidores Civis e Pensio- 
nistas  
3.1.1 Servidor Civil Ativo  
3.1.2 Servidor Civil Inativo . . 

3.1.3 Pensionistas  

3.2 Contribuições dos Militares e Pensionistas  
3.2.1 Militar na ativa  
3.2.2 Militar reformado ouna reserva  
3.2.3 Pensionistas  

4. Receita Proveniente do Fundo Previdenciário  
S. Aporte da União, dos Estados e do Distrito 
Federal ao Regime Próprio de Previdência So-
cial  

.' .. 

Receita Corrente Líquida  
Receita Diretamente 	Ampliada 

8.FPE .  

NOTA EXPLICATIVA: 	 . 
1 .Despesa com Pessoal Ativo: Soma dos itens 1.1 a 1.2. 
l.lPessoal civil: 	 . . 	. 
1.1.1 Vencimentos e vantagens fixas: soma dos 'vencimentos e vantagens fixas dos servidores 

civis ativos executados no período em questão; .. 
1.1 .2Outras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos servidores que 

integrem a remuneração. 	. 	 .. 
1.2Pessoal militar:  
1.2.1 Vencimentos e vantagens fixas: soma dos vencimentos e vantagens fixas dos militares 

ativos executados no período em questão; 	-• 

1 .2.2Outras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos militares que 
integrem .a remuneráção; 	 . 	 . 

2.Despesa com benelícios previdenciários: Soma dos itens 2.1 e 2.2 
2.1 Pessoal inativo civil e pensionistas: 
2.1.1 Aposentadorias: somatório das aposentadorias pagas aos servidores inativos,, em todas suas 

modalidades de concessão; 	. 	 . 
2.1.21`ensôes: somatório das pensões pagas aos pensionistas da União, dos Estados e do Distnto Fedeml; 
2.13Auxflios: somatório dos auxiios pagos pela União, Estados e Distrito Federal, em suas 

diversas modalidades previstas legalmente; 
2.l.40utros benefícios: somatório dos outros benefícios pagos pela União, Estados. e Distrito 

Federal não enquadrados nas modalidades anteriores. 	 . 
2.2Militarès, reformados e na reserva e pensionistas: ' 



2.2.1 Reforma: somatório das aposentadorias pagas aos militares reformados em todas suas 
modalidades de concessão; 

2.2.2Reserva: somatório das aposentadorias pagas aos militares da reserva em todas suas 
modalidades de concessão; 

2.23Pensões: somatório das pensões pagas aos pensionistas de militar dos Estados e do Distnto Fedem; 
22.40utros benefícios: somatório dos outros benefícios pagos pelos Estados e Distrito Federl 

não enquadrados nas modalidades anteriores. 
3.Receita de contribuições dos segurados: somados itens 3.1e 3.2 
3.lContribuição do servidor público: 
3.1. iContribuição do servidor ativo: somatório das contribuições descontadas dos servidorcs 

públicos ativos da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
3.1 .2Contribuição do servidor inativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

ptiblicos inativos da União, dos Estados e do Distrito Federal; 
3.1 .3Contribuição do pensionista: somatório das contribuições descontadas dos pensionistas da 

União, dos Estados e do Distrito Federal.. 	 . 	 . 
3.2Contnbuição do militar: 
3.2.1 Contribuição do militar ativo: somátório das contribuições descontadas dos militares ativos 

dos Estados e do Distrito Federal; 	. . .. 
32.2Contribuição do militar inativo: somatório das..çontribuiçõesdescontadas dos militares 

reformados e nareserva dos Estados e do Distrito Federal; 
3.23Contribuição do pensionista:, somatório das contribuições descontadas dos pensionistas do 

militar dos Estados e do DistritoFederal. 	 :. 
4.Receita pzoveniente do fundo prnvidenciário: somatório dos recursos financeims despendidos pelo 

fundo pievidenciátio para custeio das aposentadorias e pensões da União, dos Estados e do Distrito Federal. 
5.Aporte da União, dos Estados e do Distrito Federal ao Regime Próprio de Previdência Social. 
6.Receita Corrente Líquida: Conforme Lei Complementar 85, de 27 de março de 1995, define-se 

Receita Corrente Líquida do Estado como o total .dd sua receita corrente, deduzidos os. valores das 
transferências por participações, constitucionais e legais, dos Municípios na arrecadação de tributos e 
competência do. Estadõ. No casõ da.União, define-se receita corrente líquida como sendo o total da receita 
corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências por participações, constitucionais e legais, 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios na arrecadação de tributos de competência da União, be 
como das receitas de que trata o art. 239 da Constituição Federal, e, ainda, os valores correspondentes s 
despesas com pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, 

7.Receita Diretamente Arrecadada Ampliada: De acordo .com a definição prevista no parágra . 
único do art. 3!  desta Portaria. 

8.Quota do Estado no Fundo de Participações dos Estados e do Distrito Federal - FPE. 

ANEXO III 

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO PARA MUNICÍPIOS CONFORME LEI 9.717198 
Valõres em reais correntes 

Detalhamento Orçamentário Administração Administração Total 
Direta indireta Geral 

com Pessoivo  
1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas  
1.2 Outras Vantagens Variáveis  

Despesa com Benefícios Prejknciários . 

2.1 Pessoal Inativo Civil e Pensionistas 1 
2.1.1_Aposentadorias  
2.1.1.1 Tempode Contribuiç . 	 . 

2.1.1.2 Idade  
2.1.1.3 Invalidez 	 . 

2.1.2 Pensões  
2.1.3 Auxílios  
2.1.4 Outros Benefícios  

Receita de Contribuições dos Segura- 
dos  

. 

3.1 Contribuições dos Servidores Civis e 
Pensionistas  
3.1..1 Servidor Civil Ativo  
3.1.2 Servidor Civil. Inativo  
3.1.3 Pensionistas  

Receita proveniente do Fundo Previ- 
denciário  

S. Aporte doMcípio ao Regime Pró- ...
priodePrevidêniSrnlaI.. 	..; 

.. 	 . 

.- 	
. 

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

. 	...... .. 

Receita Corrente Líjtiiia  

Receita Diretamente Arrecadada Ani- 
pilada •. 	 . 	 . 

. 

____________ ____________ ____________ 

ILFPM  



Nota explicativa: 
1 Despesa com Pessoal Ativo: Soma dos itens 1.1 a 1.2. 
1.1 Vencimentos e vantagens fixas: sorna dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores civis 

ativos executados no período em questão. 
1.20utras vantagens variáveis: todas as vantagens pagas a qualquer título aos servidores que 

integrem a remuneração. 
2.Despesa com benefícios previdenciários: Soma dos itens 2.1.1 a 2.1.4 
2.1.1 Aposentadorias: somatório das aposentadorias pagas aos servidores inativos, em todas suas 

modalidades de concessão; 
2.1 .2Pensões: somatório das pensões pagas aospensionistas do Município. 
2.1 .3Auxílios: somatório dos auxílios pagas pelo poder municipal, em suas diversas moda-

lidades previstas legalmente; 
2.1.40utros benefícios: somatório dosoutros benefícios pagos pelo município não enquadrados 

nas mo4alidades anteriores; 
3.Receita de contribuições dos segurados: soma dos itens 3.1.1 a3.1.3. 
3.1.1 Contribuição do servidor ativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

públicos ativos do Município; 
3.1 .2Contribuição do servidor inativo: somatório das contribuições descontadas dos servidores 

públicos inativos do Município; 
3.13Contnbuição do pensionista somatóno das contribuições descontadas dos pensionistas do Município. 
4.Receita proveniente dõ fundo previdenciário: somatório dos recursos financeiros despendidos 

pelo fundo previdenciáriõ para custeio das appsentadorias e pensões do Município. 
5.Aporte do Município ao Regime Próprio de Previdênëia Social. 
6.Receita Corrente Líguida: De acordo com a Lei Complementar no 82, de 27 de março de 

1995, a Receita Corrente Líquida dos Municípios é a sua Receita Corrente. 
7.Receita Diretamente Arrecadada Ampliada: De acordo com a definição prevista no parágrafo 

único do art. 3 desta Portaria.. 
8.Quota do Município no Fundo de Participações dos Municípios - FPM. 

(Of. EL. ri 9  196199) 

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 
—a 

CASA DOS MUNICÍPIOS 
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R,a dos Andradas, 1270 . 11.0 andar - Fone: (051) 220-7033 - Fax (051) 226-8390 - CEP 90020-008 . P. Alegre . RIo O. do Sul 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n o  1.846. de 03 de setembro de 1999. 

bispe sobre o provimento de cargos 

públicos municipais por pessoas 
deficientes e dá outras providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. 1° - É assegurado às pessoas portadoras de 

deficiência, nos termos do Art. 37, VIII, da Constituiçao Federal e Art. 63, 5 

3°, da Lei Orgânica Municipal, o direito de se inscreverem em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que sao portadoras. 
Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, deficiência é aquela 

que, comprovadamente, acarreta à pessoa condições físicas, sensoriais ou 

mentais reduzidas ou de inferioridade, em relaçao às demais, tanto para a 
prestaçao do concurso quanto para o exercício das atribuições do cargo, mas 

que no a impossibilite para o exercício do respectivo cargo. 

Parágrafo Único - A comprovaçao da deficiência, sua 

identificaço e a compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista 

neste artigo, serão previamente atestadas por laudo de junta médica, nomeada 

pelo Município e exigidas como requisito para a inscriçao no concurso público. 

Art. 3°  - Quando houver inscritos nas condições do Art. 

10 , ficam-lhes asseguradas 10% (dez por cento) das vagas ento existentes e 
das futuras, até extinço da validade do concurso, cujo cumprimento 

obedecerá ao seguinte: 
1 - a homologaço do concurso for-se-á em lista separada 

VnMAINAMO PAU 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Estado do Rio Grande do Sul 

para os portadores de deficiência, constando em ambas a nota final de 

aprovaçao e classificaçao ordinal em cada uma das listas; 
II - as nomeoç6es obedecero predominantemente à nota 

final obtida, independente da lista em que esteja o candidato; 

III - em qualquer hipótese será assegurada 01 (uma) vaga 

aos deficientes, após 02 (duas) preenchidas por nao deficientes. 

Art. 4° - Os demais critérios constantes do edital do 

concurso público so de validade genérica para todos os candidatos, sejam ou 

nao beneficiários desta Lei. 
Art. 50 - Na hipótese de no haver candidatos inscritos 

no concurso, na forma do Art. 1° desta Lei, ou no lograrem aprovaço, as vagas 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no concurso. 

Art. 60  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicaçao, revogadas as disposiç6es em contrário. 

GABINETE bO PREFEZTO MUNICIPAL DE TAQUARI, 

03 de setembro de 1999. 

Namir Luiz J tsch 

Prefeito M nicipal 

Registre-se e 

Jodo CJ6d de Quadros 

Secretáril Municipo`d 

e Recursd's Humanos 

utinho 

ministraçao 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 
Telefax (051) 653-1266 



Estado do Rio Grande do Sul 

APROVADO 

PROJETO DE LEI N° 2.427/99 

k (OMISSÃO T(NI(A 

Prr. dente "Dispõe sobre o provimento de 
cargos púbiicos municipais por 
pessoas deficientes e dá outras pro-
videncias" 

NAMIR LUZ JANTSCH , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Municipio, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

\ 	seguinte Lei: 

Art. l - É assegurado às pessoas portadoras de deficiência, nos 
termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal e art. 63, § 30, da Lei Orgã-
nica Municipal, o direito de se inscreverem em concurso público para o pro- 

• vimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras. 

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, deficiência é aquTela que, 
comprovadamente, acarreta à pessoa condições fisicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou de inferioridade, em relação às demais, tanto para a prestação 
do concurso quanto para o exercício das atribuições do cargo, mas que não a 
impossibilite para o exercicio do respectivo cargo. 

§ Unico - A comprovação da deficiência, sua identificação e a 
compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista neste artigo, 
serão previamente atestadas por laudo de juta médica, nomeada pelo Muni-
cipio e exigidas como requisito para a inscrição no concurso público. 

- 	 -.. 

PAPA 
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Art. 3 0  - Quando houver inscritos nas condições do art. 1°, li-
cam-lhes asseguradas 10%( dez por cento) das vagas então existentes e das 
ftituras, até extinção da validade do concurso, cujo cumprimento obedecerá 
ao seguinte: 

1 - a homologação do concurso far-se-á em lista separada para 
os portadores de deficiência, constando em ambas a nota final de aprovação 
e ciassificação ordinal em cada uma das listas; 

Ii- as nomeações obedecerão predominanternente à nota final 
obtida, independente da lista em que esteja o candidato; 

111- em qualquer hipótese será assegurada urna vaga aos defici-
entes, após 02 (duas) preenchidas por não deficientes. 

• \. 	 Art. 4° - Os demais critérios constantes do edital do concurso 
público são de validade genérica para todos os candidatos, sejam ou não be-
neficiários desta lei. 

( 	
Att 5° - Na hipótese de não haver candidatos inscritos no con- 

• 	curso, na forma do art. 1° desta lei, ou não lograrem aprovação, as vagas se- 
rão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no concurso. 

Art. 60  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PRFETO NkUNicp4L  DE TAQUA.RÏ, 

NAMIR LUÍZ JNTSCH 8ANCON c -S 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretario Ua Aaministraçao e 1(ecursos Humanos 

T1L© EP 	C©T 
Rua Osvaldo Aran.ha 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - 

Telefax (051) 653-1266 
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PROJETO DE LEI N°  

"Dispõe sobre o provimento de 
cargos públicos municipais por 
pessoas deficientes e dá outras pro-
viden ci as" 

NAMIR LUIZ JANTSCII , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

\ 	 FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgúnica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. l - É assegurado às pessoas portadoras de deficiência, nos 
termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal e art. 63, § 

30, da Lei Orgâ-
nica Municipal, o direito de se inscreverem em concurso público para o pro-
vimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras. 

Art. 20  - Para os efeitos desta Lei, deficiência é aquela que, 
comprovadamente, acarreta à pessoa condições fisicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou de inferioridade, em relação às demais, tanto para a prestação 
do concurso quanto para o exercício das atribuições do cargo, mas que não a 
impossibilite para o exercício do respectivo cargo. 

§ Unico - A comprovação da deficiência, sua identificação e a 
compatibilidade para o exercício do cargo, na forma prevista neste artigo, 
serão previamente atestadas por laudo de juta médica, nomeada pelo Muni-
cípio e exigidas como requisito para a inscrição no concurso público. 

ITi iB]Bi!llflI 
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Art. 30  - Quando houver inscritos nas condições do art. 1 °, fl.. 
cam-lhes asseguradas 1 O%( dez por cento) das vagas então existentes e das 
futuras, até extinção da validade do co.ncurso, cujo cumprimento obedecerá 
ao seguinte: 

1 - a homologação do concurso far-se-á em lista separada para 
os portadores de deficiência, constando em ambas a nota final de aprovação 
e classificação ordinal em cada uma das listas; 

as nomeações obedecerão predominantemente à nota fmai 
obtida, independente da lista em que esteja o candidato; 

em qualquer hipótese será assegurada uma vaga aos defici-
entes, após 02 (duas) preenchidas por não deficientes. 

Art. 4 - Os demais critérios constantes do edita! do concurso 
público são de validade genérica para todos os candidatos, sejam ou não be-
neficiários desta lei. 

A. 50  - Na hipótese de não haver candidatos inscritos no con-
curso, na forma do art. 10  desta lei, ou não lograrem aprovação, as vagas se-
rão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no concurso. 

Ali. 	- tsta Lei entrara em vigor na data de sua puDlicaçao, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREflITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 
CIII 

ar s a swn 	rir. r a rrrfl Ã'Ia i'piviii' LUIL JA1'4i 1 	fl 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

4 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos n° 042/99 	Taquari, 16 de agosto de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
"disposição sobre o provimento de cargos públicos municipais por pessoas 
deficientes 

O que se busca com o supracitado 
projeto de lei é a regulamentação do disposto no artigo 37, Vifi, da Consti-
tuição Federal, bem como do artigo 63, § 3°, da Lei Orgânica Municipal, 
objetivando dar condições aos deficientes fisicøs, sejam de natureza sensori-
al, fisica ou mental, no acesso a cargos públicos, como forma de proporcio-
nar aos mesmos condições de igualdade na assunção ao serviço público. 

Em razão disso, a forma encontrada 
pelo legislador e que se busca regulamentar, no sentido de proporcional 
igualdade entre deficientes e não deficientes fisicos, foi assegurar um per-
centual de vagas aos deficientes, sem ferir o direito de acesso aos cargos pú-
blicos aos não deficientes. 

Entendemos que a forma como se 
apresenta o Projeto de Lei não fere as possibilidades de competição por parte 
dos não portadores de deficiência fisica, haja vista que lhes fica assegurado o 
acesso aos cargos públicos de acordo com a sua classificação no concurso 
público, impedindo privilégios ao portador de deficiência. 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 
Telefax (051) 653-1266 
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Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá de Vossas Excelências a atenção com que sempre fornos dis-
tinguidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para 
reiterar nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração, solici-
tando a apreciação do mesmo em REGIME DE URGENCIA. 

.Atenciosamente 
ç_ .  

NAMJR LUIZ 
.F'reteito Munici 

Ao Excelentissimo Senhor 
Ver. PAULO DAVID MULII4ARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 

_a\J© flA C© 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 
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Joao Carlos 
Secretário 
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Estado do R.io Grande do Sul 

Lei no  1.847. de 03 de setembro de 1999. 

"Abre crédito suplementar e aponta 

recurso". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 

do Rio Grande do Sul. 
FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica aberto um crédito suplementar de R$ 129.500,00 

(cento e vinte e nove mil e quinhentos reais), para atender as seguintes dotaçes 

orçamentárias: 
04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - Secretaria da Agricultura 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.500,00 

04181112.009 - Manut. Serv. Fomento Agropastoril ....................R$ 18.500,00 

08 - SECRETARIA bA SAÚbE E MEIO AMBIENTE 

01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3 .1.1.1 - Pessoal Civil ..............................................................................R$ 	3.000,00 

13754282.023 - Manutençao Serviços de Saúde ..........................R$ 	3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ............................................................R$ 	90.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.000,00 

13754282.039 - Manutençao Serviços de Saúde - PAB 	 R$ 108.000,00 

Art. 20 - Servirá de recurso para a cobertura do crédito de que 

trata o Art. 1, a arrecadaçao a maior a se verificar no exercício. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEtTO MUNICTP'AL E TAQUARI, 03 de 

setembro de 1999. 
Namir Luiz 3 sch 

Prefeito Municipal 

C©1Till 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no  1.847. de 03 de setembro de 1999. 

"Abre crédito suplementar e aponta 

recurso". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 

do Rio Grande do Sul. 
FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 

Org&nica do Munïcípio, que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica aberto um crédito suplementar de R$ 129.500,00 

(cento e vinte e nove mil e quinhentos reais), para atender as seguintes dotaçes 

orçamentárias: 
04- SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - Secretaria da Agricultura 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.500,00 

04181112.009 - Manut. Serv. Fomento Agropastoril ....................R$ 18.500,00 

08 - SECRETARIA bA SAÚbE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..............................................................................R$ 	3.000,00 

13754282.023 - Manutençao Serviços de Saúde ..........................R$ 	3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ............................................................R$ 	90.000,00 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.000,00 

13754282.039 - Manutençao Serviços de Saúde - PAB 	 R$ 108.000,00 

Art. 20 - Servirá de recurso para a cobertura do crédito de que 

trata o Art. 1,  a arrecadaçao a maior a se verificar no exercício. 
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE t0 PREFEITO MUNIGIPA E TAQLJARI, 03 de 

setembro de 1999. 	 - 
Namir Luiz J ntsch 

Prefeito M nicipal 

Registre-se e Pub 

Joao Car 
	

i nho 
inistraçao 

e Recursos 

C©ITE 
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kâmara I!iunicipaI de Taguari 
Rio Grande do Sul 

Projeto de lei no 2.428/99 

"Abre crédito suplementar e 
aponta recurso" 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, Es-
tado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10  - Fica aberto um crédito suplementar de R$ 
129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais), para atender as 
seguintes dotações orçamentárias: 

04— SECRETARIA DA AGRICULTURA 
01 - Secretaria da Agricultura 

3.1.3.2 	- 	Outros Serviços e Encargos................. R$ 18.500,00 
04181112.009 - Manut.dos Serv.Fomento Agropastoril.. R$ 18.500,00 

08— SECRETARIA DA SAUDE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 	- 	Pessoal Civil ....................................... l.$ 	3.000,00 
13754282.032 - Manutenção Serviços de Saúde............ R$ 3.000 100 
3.1.2.0 	- 	Material de Consumo...........................R$ 90.000,00 
3.1.3.2 	- 	Outros Serviços e Encargos ... . .............. R$ 18.000,00 
13754282.039 - Manut.Serviços de Saúde - PAB .......... . R$ 108.000,00 

Art. 20  - Servirá de recurso para a cobertura do crédito de 
que trata o art. 1 0  a arrecadação a maior a se verificar no exercício. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFE1TG*IUNICIPAL DE 	UARI, 

NamirLuizia ch SANCONES 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se: 	
'-........ 

João Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administração 
e Recursos Humanos 

Sala das Sessões, 02 de setembro de 1999. 

Rua Daniel Bizarro, 10— Cx. Postal 72— Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Prfeitúrn municipul de Tnquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Lei no 1.847, de 03 de setembro de 1999. 

"Abre crédito suplementar e aponta 

recurso". 

NAMIR LUIZ JANT5CH, Prefeito Municipal de Taquari, Estado 

do Rio Grande do Sul. 
FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Organica do Município, que a C6mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10 - Fica aberto um crédito suplementar de R$ 129.500,00 

(cento e vinte e nove mil e quinhentos reais), para atender as seguintes dotaçes 

orçamentáriaS: 
04 - SECRETARIA bA AGRICULTURA 

01 - Secretaria da Agricultura 
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.500,00 

04181112.009 - Manut. Serv. Fomento Agropastoril ..... . ......... . .... 	R$ 18.500,00 

08- SECRETARIA bA SAÚbE E MEIO AMBIENTE 
01 - Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 

3.1.1.1 - Pessoal Civil ..............................................................................R$ 	3.000,00 

13754282.023 - Manutençao Serviços de Saúde ..........................R$ 	3.000,00 

3.1.2.0 - Material de Consumo ....... . ................................................. ... 	R$ 	90.000,00 

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos ...............................................R$ 	18.000,00 

13754282.039 - Manutençao Serviços de Saúde - PAB 	 R$ 108.000,00 

Art. 20 - Servirá de recurso para a cobertura do crédito de que 

trata o Art. 1, a arrecadaçao a maior a se verificar no exercício. 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MIJNIGIPA E TAQUARI, 03 de 

setembro de 1999. 
Ncimir Luiz J ntsch 

Prefeito M nicipal 

Registre-se e Publiqy-si 

Joao Carle&4/Qiadros 
5ecretárii1t-- 

e Recursos J,(umanos "\ 

inho 

i niStraÇo 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Lei n°  1.848, de 21 de setembro de 1999. 

"besafeta trecho de via pública de sua destinaçao 
de bem público de uso comum a populaçao da Av. 
Júlio de Castilhos e autoriza o Poder Executivo a 

doar o mesmo à Empresa Milenia Agrocincias S/A 
e autoriza o Poder Executivo a receber em doaço 
da mesma Empresa, área de terras destinada à via 
pública e dá outras provid&ncias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me confere a Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a receber em 
doaçao da Empresa Milenia Agrocincías 5/A, uma área de terras destinada à 
utilizaçao em via pública, no desvio a ser feito na Av. Júlio de Castilhos, no trecho em 
que fica situada a sede dá Empresa doadora, tendo a área a seguinte descriçao: 

a) Área de 4.216,25 m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontaçaes: 

- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, situada na zona 4, quarteirao 132, neste 
município de Taquari, para ser doada a este município, com uma superfície de 
4.216,25m 2 , com as seguintes medidas e confrontaçes: a Noroeste com 16.135,00 
metros de extensao, divisa com o seguimento da mesma; o Sudeste com 34,73m de 
extensao, divisa com o seguimento da mesma; ao Norte com 187,556m de extensao, 
divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A e ao Sul, com a mesma extensão 
de 187,556m, divisa com área da Milenia. A ser desmembrada da área maior, com a 
superfície de 103.908,36m' matriculada sob o no 13.603, de propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A, com as seguintes medidas e confrontaçes: Frente ao Sul 
com 70,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; segue daí pelo lado Leste 
área que foi da CENTRALSUL, hoje da Empresa Milenia rumo Norte com 364,50m de 
extensao, divisa com a mesma acima citada; segue daí rumo Leste com 95,45m de 
extensao, divisa com parte que foi da CENTRALSUL e parte que foi de Eli de Souza, 
hoje Milenia; segue daí rumo Norte com 392,10m de extensao até entestar na área de 
Frederico bamio Arnt Bavaresco, divisa ao Leste com área que foi da Empresa 
Sulfato Riogrande Ltda., parte com área a ser doada e parte com área do Asilo Pehla-

Bethânea; segue daí rumo Oeste com 124,80m de extensao, divisa a Norte com área 
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drico Arnt bamiao Bavaresco; segue daí rumo Norte-Sul com 645,00m de 
extens(do, divisa com área que foi de Júlio César Pedecker, parte com área a ser 
doada até eritestar na área que foi da Quimifor, hoje da Empresa Milenia; segue daí 
rumo Leste com 64,15m de extensao, divisa com área que foi da Empresa Quimifor, 
hoje Milenia; segue daí rumo Sul com 128,83 metros de extensao ainda divisa com a 
mesma até entestar com a Av. Júlio de Castilhos, ponto de partida desta poligonal. 

Área de 12.881,85m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontaç6es: 
- Área a ser desmembrada e será doada ao município de Taquari-S, pela Empresa 
Milenia Agrocincias SIA, sem benfeitorias, com uma superfície de 12.881,85m 2 , 

dentro de um todo maior de 21.153,44m 2 , situada na zona 4, quarteirao 132, deste 
município de Taquari-lS, com as seguintes medidas e confrontaçes: frente ao Sul 
com 13.861,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 
com 50,00m de extensao, divisa com o Asilo Pella-Beth&iea; no sentido Norte-Sul com 
34,73m de extensao, divisa com seguimento da mesma; seguindo mesmo sentido em 
uma linha meio quadrada com 439,00m de extensao, divisa com área que foi da 
Empresa Sulfato Riogrande Ltda., hoje da Empresa Milenia Agroci&icias 5/A, no Sul-
Norte com uma extensao de 420,80m, divisa com área do Asilo Pella-Bethânea. A ser 
desmembrada da área maior de 21.153,44m 2 , matriculada sob o n° 14.710, de 
propriedade da Empresa Milenia Agrocíências 5/A, com as seguintes medidas e 
confrontações: frente ao Sul com 50,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de 
Castilhos lado ímpar; fu.ndos ao Norte com igual extensao de 50,00m, divisa com área 
do Asilo Pella-Bethanea; ao Oeste em uma linha quebrada com extensao total de 
464,75m, divisa com área que foi da Química Taquari, hoje propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A e, ao Leste com 420,80m de extensao, divisa com área do 
Asilo Pella-Bethanea. 

Área de 879,67m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontações: 
- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, será doada ao município de Taquari-RS, 
apresenta uma superfície de 879,67m 2 , dentro de um todo maior com 51.869,00m 2  
localizada na zona 4, quarteirao 132, neste município de Taquari-RS, com as seguintes 
medidas e confrontações: frente ao Oeste com 12.635,00m de extensao, divisa com o 
seguimento da mesma; ao Leste com 16.139,00m de extensao, divisa com seguimento 
da mesma estrada; ao Norte com 61.144,00 de extensao, divisa com área antes 
pertencente a Júlio César Redecker, hoje pertencente a Empresa Milenia 
Agrocincias 5/A e ao Sul com igual extensao de 61.144,00m, divisa com terras que 
foram de Júlio César Redecker, hoje pertencente a Empresa Milenia Agrocincias 
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5/A. A ser desmembrada da área maior de 51.869,00m 2 , matriculada sob o O  13.321, 
de propriedade da Empresa Milenia Agrocincias S/A, com as seguintes medidas e 
confrontaçes: frente ao Sul com uma extensao de 15,70m, divisa com a Av. Júlio de 
Castilhos; fundos ao Norte com 37,50m de extenso, divisa com terras de Frederico 
tDamiao Arnt Bavaresco; ao Oeste com uma extenso de 786,10m, divisa com área 
antes de Frederico bamiao Arnt Bavaresco, hoje Empresa Milenia Agrociêncios 5/A, 
ao Leste no sentido Norte-Sul com 645,00m de extensao, divisa com terras que foram 
de Frederico bamiao Arnt Bavaresco, hoje da Empresa Milenia Agrocincios 5/A; 

segue daí rumo Oeste com 51,15m de extenso; segue daí rumo Sul com 122,00m de 
extensao até entestar na Av. Júlio de Castilhos, divisa com ditas que foram da 
Empresa Quimifor, hoje pertencente a Empresa Milenia Agrocincias 5/A. 

d) 	Área de 11.740,63m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontações: 
- Área a ser desmembrada: situada na zona 4, quarteirao 132 deste município; dentro 
de um todo maior com 96.207,00m 2 , sairá uma área com 11.740,63m 2 , a ser doada 
para este município de Taquari-S; com as seguintes medidas e confrontaçes: frente 
ao Sul com 15,44m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 
com 242.972,00m de extensao, divisa com terras de Frederico bamiao Arnt 
Bavaresco; ao Leste com 12.635,00m de extensao, divisa com seguimento da mesma 
área; segue daí rumo Oeste pelo lado par da mesma área com 220.360,00m de 
extensao, divisa com área da Milenia Agrociências 5/A; segue daí rumo Sudoeste em 
linha curva com uma extensao de 342.901,00m até entestar na Av. Júlio de Castilhos, 
divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; ao Oeste lado ímpar da mesma 
área com uma extensao de 324.901,00m em linha curva, divisa em parte com área da 
Vila de vários moradores e parte com área da Empresa Milenia. A ser desmembrada da 
área maior de 96.207,00m 2 , matriculada sob o n° 15.686, de propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A, com as seguintes medidas e confrontaçes: frente ao Sul 
com 172,03m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Costilhos; segue pelo lado Oeste 
rumo Norte com 140.708,00m de extensao, divisa com área da Vila de vários 
moradores; segue daí rumo Oeste com 72,00m de extensao, divisa com terras ainda da 
mesma Vila; segue daí rumo Norte com 164.345,00m de extensao, divisa com terras 
que foram de Joao Hélio Reichembach, hoje da Empresa Milenia Agrocincias S/A; 
fundos ao Norte com 396,00m de extenso, divisa com terras, parte pertencente a 
Homero Canabarro Cunha Neto e parte de Frederico bamiao Arnt Bavaresco; ao Leste 
com 460,00m de extensao, divisa com terras que foram de Fritholdo Jedecker, hoje 
propriedade da Empresa Milenia Agroci&icias 5/A. 
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Parágrafo Único - A via pública existente na área descrita no 

"caput" deste Artigo será conservada e mantida em boas condições de uso as custas 

da Empresa Milenia Agroci&icias 5/A pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da 

publicaçao desta Lei. 
Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a doar a Empresa 

Milenia Agrocincias 5/A, uma área de terras que servia de via pública, no trecho da 

Av. Júlio de Castilhos, que ficará desafetado de sua destinaçao de bem público de uso 

comum a populaço, em razo do desvio a ser feito na referida rua, nas imediaçes da 

sede da Empresa donotária, com a seguinte descriçao: uma área de terra urbana, zona 

4, quarteiro 132, neste município de Taquari-RS, que compreende parte da Av. Júlio 

de Castilhos, pertencente a este município, com a finalidade de doaçao a Empresa 

Milenia Agrocincias 5/A; com uma superfície de 10.688,827m 2 , com as seguintes 

medidas e confrontações: frente ao Oeste com 16.822,00m de largura, divisa com a 

própria Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Leste com 16.800,00m de largura, divisa com 
o seguimento da mesma avenida que conduz ao Asilo Pella-Bethanea e Fazenda Lengler; 

ao Norte lado ímpar desta avenida com uma extensao de 637.074,00m, divisa com 

área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A e ao Sul com igual extensao de 

637.074,00m, divisa parte com área propriedade da Empresa Satipel Industrial 5/A e 

parte com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A 
§ 1° - As áreas descritas nos Artigos 1° e 2° desta Lei 

constam de Mapa protocolado na Camara Municipal sob o n° 375/99, em 15/09/99, o 

qual passa a fazer parte integrante da presente Lei. 

§ 20 - A doaçao de que trata o 'caput" deste Artigo fica 

condicionada ao atendimento, pela Empresa Milenia Agrocincias 5/A, das seguintes 
obrigaçes: 

1 - dotar a via pública existente na área descrita no Art. 1° de 

perfeitas condições trafegabilidode; 
II - implantar, em todo o trajeto, rede de iluminaçao pública. 

§ 3° - A liberaço da área descrita no "caput" deste Artigo se 

fará após a inspeçao de comissao formada por 3 (trás) membros do Poder Executivo e 
4 (quatro) membros do Poder Legislativo, que emitirao laudo sobre o atendimento das 

obrigações mencionadas no § 2° deste Artigo. 

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a tomar as 
medidas necessárias para retorno ao traçado originalmente previsto, representados 

pela abertura de via pública nas áreas n° 02 e 03 especificadas no Mapa integrante 

desta Lei. 
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Art. 40 - As despesas decorrentes da transfer&icia dos 

imóveis descritos nos Artigos 1 e 2° serao suportadas pela Empresa Milenia 

Agrocincias 5/A. 
Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 

revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE TAQUARI, 21 de 

setembro de 1999. 	 j/ 

Nomir Luiz J 

Pref eito Mun 

Registre-Se 

Joao Cor 
Admfnistraço 

e Recursos 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente serve para descrever um trecho da. Av. Júlio 
de Castilhos, com área de 1 O660,00 m2, situado na zona urbana de 
Taquari, zona 04, quadra 132, com as seguintes medidas e 
confrontações: 

Frente ao noroeste, na esquina da rua que vai para a. 
Satipel SA, com 16,70 m de largura entesta com a. própria Av. 
Júlio de Castilhos; fundos ao sudoeste, com 15,80 m de largura 
divisa com o prolongamento da Av. Júlio de Castilhos que vai ao 
Asilo Pella Bethanea; ao nordeste, com comprimento de 656,00 
confronta com terras de Sulfato Riograndense, Defensa S.A e 
Frederico A. D. Bavaresco e o sudoeste com igual comprimento de 
656,00 m limita com terras de Satipel S.A e Defensa S.A. 

Taquari, 04 de agosto de 1998. 

Exig° César 1,uiz Safaiva Teixeira 
CREA 8.56-D 
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A P f;  O V A E) O 

A COM!SSÃO TÉCNICA 
Projeto de Lei N ° 2.420/99 

Lj) 
	

It 	p.i$;rrI 

"Desafeta trecho de via 
pública de sua destinação 
de bem público de uso 
comum do povo da rua 
Julio de Castilhos e 
autoriza o Poder 
Executivo a doar o mesmo 
à empresa Milênia 
Agrociências 	S/A 	e 
autoriza o Poder 
Executivo a receber em 
doação da mesma 
empresa, área de terras 
destinada à via pública e 
dá outras providências. 

NAMIR LIJIZ JANTSCH , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município de Taquari, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei 

Art. 1 ° - Fica autorizado o Poder Executivo a receber em 
doação da empresa Milênia Agrociências S/A, uma área de terras destinada à 
utilização em via pública, no desvio a ser feito na rua Julio de Castilhos, no 
trecho em que fica situada a sede da empresa doadora. 

SANCtQ 
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Art. 2 ° - Fica autorizado o Poder Executivo a doar à empresa 
Milênia Agrociências SIA, urna área de terras que servia de via pública, 110 

trecho da rua Julio de Castilhos, que ficará desafetado de sua desti.naçán de 

bem público de uso comum do povo, em razào do desvio a ser feito na 
referida rua, nas imediações da sede da empresa donatária. 

Art. 3 - As despesas decorrentes da presente lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 4 O - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABIN:ETE DO PREFEITO MUNiCIPAL DE TAQUARI, 
em 

Bel. NAMIR LUIZ JANTSCH SANCl0N -SE 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
	

Mu& 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 
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MUM 
Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei nQ 2.420/99 

"Desafeta trecho de via pública de sua destinação 

de bem público de uso comum a população da Av. 
Júlio de Castilhos e autoriza o Poder Executivo a 

doar o mesmo à Empresa Mileriia Agrocincias 5/A 
e autoriza o Poder Executivo a receber em doação 

da mesma Empresa, área de terras destinada à via 

pública e dá outras providencias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçães que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica autorizado o Poder Executivo a receber em 

doação da Empresa Milenia Agrocincias 5/A, uma área de terras destinada à 

utilização em via pública, no desvio a ser feito na Av. Júlio de Castilhos, no trecho em 
que fica situada a sede da Empresa doadora, tendo a área a seguinte descrição: 

a) 	Área de 4.216,25 m 2 , com as seguintes medidas e 

confrontaçães: 

- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, situada na zona 4, quarteirão 132, neste 

município de Taquari, para ser doada a este município, com uma superfície de 

4.216,25m 2 , com as seguintes medidas e confrontaçães: a Noroeste com 16.135,00 

metros de extensão, divisa com o seguimento da mesma; a Sudeste com 34,73m de 

extensão, divisa com o seguimento da mesma; ao Norte com 187,556m de extensão, 

divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A e ao Sul, com a mesma extensão 

de 187,556m, divisa com área da Milerjia. A ser desmembrada da área maior, com a 

superfície de 103.908,36m' matriculada sob o n °  13.603, de propriedade da Empresa 

Milenia Agrocíncias 5/A, com as seguintes medidas e confrontaçães: Frenté ao Sul 

com 70,00m de extensão, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; segue daí pelo lado Leste 

área que foi da CENWALSUL, hoje da Empresa Milenia rumo Norte com 364,50m de 

extensão, divisa com a mesma acima citada; segue daí rumo Leste com 95,45m de 

extensão, divisa com parte que foi da CENTRALSUL e parte que foi de Eli de Souza, 

hoje Milenia; segue daí rumo Norte com 392,10m de extensão até entestar na área de 

Frederico bamião Arnt Bavaresco, divisa ao Leste com área que foi da Empresa 

Sulfato Riogrande Ltda., parte com área a ser doada e parte com área do Asilo Pehia-

Bethanea; segue daí rumo Oeste com 124,80m de extensão, divisa a Norte com área 

de Frederico Arnt bamião Bavaresco; segue daí rumo Norte-Sul com 645,00m de 

extensão, divisa com área que foi de Júlio César Redecker, parte com área a ser 

doada até entestar na área que foi da Quimifor, hoje da Empresa Milenia; segue daí 

rumo Leste com 64,15m de extensão, divisa com área que foi da Empresa Quimifor, 
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hojeTíenia; segue daí rumo Sul com 128,83 metros de exter,sao ainda divisa com a 

mesma até entestar com a Av. Júlio de Castilhos, ponto de partida desta poligonal. 

Area de 12.881,85m 2 , com as seguintes medidas e 

confrorttaçes: 

- Area a ser desmembrada e será doada ao município de Taquari-R5, pela Empresa 

Milenia Agrocincias 5/A, sem benfeitorias, com uma superfície de 12.881,85m 2 , 

dentro de um todo maior de 21.153,44m 2 , situada na zona 4, quarteirao 132, deste 

município de Taquari-S, com as seguintes medidas e confrontaçes: frente ao Sul 
com 13.861,00m de extenso, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 

com 50,00m de extensao, divisa com o Asilo Pella-Bethanea; rio sentido Norte-Sul com 

34,73m de extensao, divisa com seguimento da mesma; seguindo mesmo sentido em 

uma linha meio quodrada com 439,00m de extensao, divisa com área que foi da 

Empresa Sulfato fiogrande Ltda., hoje da Empresa Mileriia Agrocíncias 5/A, no Sul-

Norte com uma extensao de 420,80m, divisa com área do Asilo Pella-Bethânea. A ser 

desmembrada da área maior de 21.153,44m 2 , matriculada sob o n° 14.710, de 

propriedade da Empresa Milenia Agrocincias 5/A, com as seguintes medidas e 

confrontaçaes: frente ao Sul com 50,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de 

Castilhos lado ímpar; fundos ao Norte com igual exterisao de 50,00m, divisa com área 

do Asilo Pella-Beth&iea; ao Oeste em uma linha quebrada com extensao total de 

464,75m, divisa com área que foi da Química Taquari, hoje propriedade da Empresa 

Milenia Agroci&ncias 5/A e, ao Leste com 420,80m de extensao, divisa com área do 

Asilo Pella-Bethanea. 
Área de 879,67m 2 , com as seguintes medidas e 

confrontaç6es: 

- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, será doada ao município de Taquari-RS, 

apresenta uma superfície de 879,67m 2 , dentro de um todo maior com 51.869,00m 2 , 

lo ca li zada  na zona 4, quarteiro 132, neste município de Taquari-RS, com as seguintes 

medidas e confrontaçes: frente ao Oeste com 12.635,00m de exterisao, divisa com o 

seguimento da mesma; ao Leste com 16.139,00m de extensao, divisa com seguimento 

da mesma estrada; üo Norte com 61.144,00 de extensao, divisa com área antes 

pertencente a Júlio César ledecker, hoje pertencente a Empresa Milenia 

Agrocincias 5/A e ao Sul com igual extensao de 61.144,00m, divisa com terras que 

foram de Júlio César Redecker, hoje pertencente a Empresa Milenia Agrocincias 

5/A. A ser desmembrada da área maior de 51.869,00m 2 , matriculada sob o ri 0  13.321, 

de propriedade da Empresa Milenia Agrociricias 5/A, com as seguintes medidas e 

confroritaçes: frente ao Sul com uma extenso de 15,70m, divisa com a Av. Júlio de 

Castilhos; fundos ao Norte com 37,50m de extensao, divisa com terras de Frederico 

bamiao Arrit Bavaresco; ao Oeste com uma extenso de 786,10m, divisa com área 

antes de Frederico bamiao Arnt Bavaresco, hoje Empresa Mileriia Agrocincias 5/A, 
ao Leste rio sentido Norte-Sul com 645.00m de extensao. divisa com terras aue foram 
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de Frederico bamiao Arnt Bovaresco, hoje da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; 
segue daí rumo Oeste com 51,15m de extensao; segue daí rumo Sul com 122,00m de 
extensao até entestar na Av. Júlio de Castilhos, divisa com ditos que foram da 
Empresa Quimifor, hoje pertencente a Empresa Milenia Agroci&cías 5/A 

d) 	Área de 11.740,63m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontações: 
- Área a ser desmembrada: situada na zona 4, quarteiro 132 deste município; dentro 
de um todo maior com 96.207,00m 2 , sairá uma área com 11.740,63m 2 , a ser doada 
para este município de Taquari-RS; com as seguintes medidos e confrontações: frente 
ao Sul com 15,44m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 
com 242.972,00m de extensao, divisa com terras de Frederico bamiao Arnt 
Bavaresco; ao Leste com 12.635,00m de extensao, divisa .com seguimento da mesma 
área; segue daí rumo Oeste pelo lado par da mesma área com 220.360,00m de 
extensao, divisa com área da Milenio Agrocincicxs 5/A; segue daí rumo Sudoeste em 
linha curvo com uma extensao de 342.901,00m até entestar na Av. Júlio de Castilhos, 
divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; ao Oeste lado ímpar da mesma 
área com uma exl-ertsao de 324.901,00m em linha curva, divisa em parte com área da 
Vila de vários moradores e parte com área da Empresa Milenia. A ser desmembrada da 
área maior de 96.207,00m 2 , matriculada sob o no 15.686, de propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A,, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Sul 
com 172,03m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; segue pelo lado Oeste 
rumo Norte com 140.708,00m de extensao, divisa com área da Vila de vários 
moradores; segue daí rumo Oeste com 72,00m de extensao; divisa com terras ainda da 
mesma Vila; segue daí rumo Norte com 164.345,00m de extensao, divisa com terras 
que foram de Joao Hélio Reichembach, hoje da Empresa Milenio Agrociências 5/A; 

fundos ao Norte com 396,00m de extensao, divisa com terras, parte pertencente a 
Homero Canabarro Cunha Neto e parte de Frederico bamiao Arnt Bavaresco; aÕ Leste 
com 460,00m de extensao, divisa com terras que foram de Fritholdo Redecker, hoje 
propriedade da Empresa Milenia Agrocinc ias 5/A. 

Arf. 2° - Fica autorizado o Poder Executivo a doar à Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A, uma área de terras que servia de via pública, no trecho da 
Av. Júlio de Castilhos, que ficará desafetado de sua destinaçao de bem público de uso 
comum a populaçao, em razao do desvio a ser feito na referida rua, nas imediaçaes da 
sede da Empresa donatária, com a seguinte descriço: uma área de terra urbana, zona 
4, quarteirão 132, neste município de Taquari-RS, que compreende parte da Av. Júlio 
de Castilhos, pertencente a este município, com a finalidade de doaço à Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A; com uma superfície de 10.688,827m 2 , com as seguintes 
medidas e confrontaçes: frente ao Oeste com 16.822,00m de largura, divisa com a 
própria Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Leste com 16.800,00m de largura, divisa com 
o seauimento da mesma avenida aue conduz ao Asilo Pella-Bethônea e Fazenda Lenaler: 

SAN CI O NE-SE 

\\ c 	Luz 
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aõjt&do ímpar desta avenida com uma extensao de 637.074,00m, divisa com 
área da Empresa Mienia Agrociêiickis 5/A e ao Sul com igual extensao de 
637.074,00m, divisa parte com área propriedade da Empresa Satipel Industrial 5/A e 
parte com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao à 
conta de dotaço orçamentária própria. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL.TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch7 	 SAN C t O N SE 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

7edf. / 
Nainit Liziz and,7 

PUfRIt Mi,t" 'n- 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, OBRAS E BEM-ESTAR 

Projeto de lei n° 	2.420/99 
Origem: 	Executivo 
Processo n° 	2.187 
Relatores: 	Ver. Frederico Bavaresco 

Ver, Pedro Oliveira 
Ver. Fernando Medeiros 

PARECER CONJUNTO 

O projeto de lei n° 2.420/99, de autoria do Poder Executivo, que "Desa-
feta trecho de via pública de sua destinação de bem público de uso comum do povo 
da Rua Júlio de Castiihos e autoriza o Poder Executivo a doar o mesmo à empresa 
Milênia Agro Ciências S/A e autoriza o Poder Executivo a receber em doação, da 
mesma empresa, área de terras destinada à via pública e dá outras providências" deu 
entrada na Secretaria da Câmara em 29/07/1999 e constou do Expediente da sessão 
ordinária de 05/08/1999. Na mesma data foi distribuído à todas as Comissões Perma-
nentes da Casa. Em 11/08/1999, houve a primeira reunião conjunta das comissões, 
onde foram levantados alguns erros técnicos na redação do projeto de lei. Em 
24/08/1999, o Poder Executivo encaminha Mensagem Retificativa destinada a corre-
ção destas imperfeições. Na mesma reunião, decidiu-se pelo convite ao Senhor Pre-
feito Municipal, ao Diretor-Industrial da Milênia e a representantes de moradores das 
localidades que são ligadas pela via pública que ora se pretende permutar. Todos aten-
deram os convites e as comissões puderam, em audiências sucessivas, colher informa-
ções, subsídios, intenções e preocupações em relação à tão importante matéria. 

Após inúmeras reuniões, audiências, visitas e debates internos, onde o 
Poder Legislativo exerceu a democracia na sua plenitude, ouvindo todos quantos pu-
dessem contribuir para uma solução adequada aos interesses da população taquariense 
como um todo e não para uma pequena parcela, as comissões submetem ao Plenário 
da Casa as seguintes considerações ao projeto de lei n° 2.420/99: 

Quanto a legalidade, o projeto tem inteiro respaldo, eis que o artigo 
20, que autoriza o Município a doar área de terras à empresa Milênia, 
encontra suporte na Lei n° 1.834, dc 02/07/1999. Os demais artigos 
que completam o projeto são, da mesma forma, civados de legalidade; 
Do ponto de vista econômico cabe uma reflexão. A matéria é fruto de 
acordo mais amplo, firmado em 1997, entre o Governo do Estado, o 
Município de Taquari e a Defensa S/A, hoje Milênia Agro Ciências 
S/A. Pelo protocolo, o Governo Estadual concederia incentivos fis- 
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cais, através do FUNDOPEM. Ainda entre as obrigações dc) Estado 
estava a realização do asfaltamento da Avenida Farrapos, numa exten-
são de 4,326km, obra reputada por todos como essencial para o futu-
ro econômico de nossa terra. A empresa, em contrapartida, com os 
recursos, ampliaria suas instalações e, consequentemente, aumentaria a 
produção e geraria novos postos dc trabalho. Além disso, parte dos 
valores teria como destino investimentos comunitários, em especial a 
instalação do tão sonhado Corpo de Bombeiros em nossa cidade. Ao 
Município caberia a abertura de rua paralela à Júlio de Castilhos, sain-
do da Avenida Farrapos e voltando, logo após as instalações da. Mile-
nia, à estrada que liga as localidades do Campo do Estado e Fazenda 
Lengler. Na prática, o acordo foi rompido quando da posse do novo 
Governador, quando houve a sustação do beneficio fiscal que a em-
presa vinha recebendo, além do que o asfaltamento da Avenida Farra-
pos deixou de ser prioridade de investimento, visto o rompimento do 
protocolo firmado com o Governo anterior. A empresa, enquanto 
obteve o beneficio, aplicou o mesmo na ampliação de sua unidade in-
dustrial, gerando quase uma centena de empregos diretos. Agora, sem 
a renovação do incentivo, conforme parecer conclusivo exarado pela 
Secretaria Estadual da Fazenda em 23/07/1999, a empresa fica im-
possibilitada de continuar os seus investimentos, inclusive com a não 
implantação da unidade do Corpo de Bombeiros. E o Município de 
Taquari como ficou nesta história? Sem o asfalto da Farrapos, sem o 
Corpo de Bombeiros, sem a ampliação da Milênia, sem mais empre-
gos e sem dinheiro para cumprir a sua parte no acordo. Ocorre que, 
neste meio tempo, a Milênia contratou projetos, adquiriu áreas de ter-
ra e procedeu na abertura de estrada dentro destas áreas, desonerando 
o Município destas obrigações. Satisfeita esta parte do acordo, o Poder 
Executivo encaminha projeto pedindo autorização para receber as 
áieas adquiridas em doação e, em contrapartida, doar à empresa um 
trecho da rua Júlio de Castilhos, com a superficie de 10.688.827m 2 , lo-
calizado em área onde se situa a indústria. Adiante, analisaremos mais 
alguns aspectos econômicos do projeto; 

3) O último item que iremos analisar é o do reflexo do projeto na vida da 
comunidade. Primeiramente, cabe abordar que, com a aquisição pela 
Milênia de empresas que se situavam no lado oposto ao de sua sede na 
Rua Júlio de Castilhos, o trânsito de veículos e, principalmente, de 
pedestres por aquela via pública passou a ser extremamente perigoso, 
notadamente pelo tipo de produto fabricado, inflamável e tóxico. 
Desta forma, a interdição do trecho passa a ser uma medida de segu-
rança para a população e funcionários. A doação, por outro lado, pos-
sibilita a expansão da empresa em sentido inverso ao Rio Taquari, tra-
zendo mais desenvolvimento econômico e mais empregos para os 
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nossos cidadãos. A importância da empresa para a nossa economia é 
representada pela participação de 40% no retorno de ICMS. Ou seja, a 
Milênia representa quase a metade da arrecadação de ICMS do muni-
cípio de Taquari. E necessário analisar também as implicações na vida 
da comunidade que se utiliza diariamente daquela via. Neste sentido, 
as Comissões ouviram moradores, realizaram vistorias no local e con-
cluem que o processo de permuta, por todas as razões anteriormente 
expostas, é irreversível. 

Entendem, por outro lado, que diversas garantias podem ser incluídas 
no projeto de lei, visando dar melhores condições de acesso e de segu-
rança às localidades que se utilizarão da nova via pública. 
Sendo assim, orientamos pela aprovação do 
clusão das seguintes emendas ao texto original: 

Emenda n° i 
Inclua-se o seguinte parágrafo único ao artigo 1° d 	reein°  

2.420/99: 

	

	 SANCIONSE 

"Art. l  o - 

Parágrafo único - A via pública existente na área descrita no 'caput' deste 
artigo será conservada e mantida em boas condições de uso as custas da empresa Mi-
lênia Agro Ciências S/A pelo período de 5 (cinco) anos, a con desta 
Lei". 	

Emenda n°2  Lir Laix ~aÀt 

Inclua-se o seguinte 1° ao artigo 2° do projet e k!i'Pi' 	/Q9z 
"Art. 20  ............................... 

1° - As áreas descritas nos artigos 1° e 2° desta Lei constam de Mapa 
protocolado na Câmara Municipal sob n° 375/99, em 15 09 	 assa a fazer 

rO parte integrante da presente Lei . 	 A P K O V •. 

SANCIONE-SE  

Emenda n°3 
Inclua-se o seguinte 5 2° ao artigo 2° do 
"Art. 2° - .............................. 

lo- 

2° - A doação de que trata o 'caput' deste artigo fica condicionada ao 
atendimento, pela empresa Milênia Agro Ciências S/A, das seguintes obrigações: 

1 - dotar a via pública existente na área dçscrita no art. 1° de perfeitas 
condições de trafegabilidade; 

II - implantai, em todo o trajeto, rede de ilumina 	ública." 

Emendan°4 	 SANCIONE-SE 
"Art.2.......:::::::::::::::::::::::::: z 

Nimir Lui 
fl._s...... 	 , * 
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2° - .................................... 
3° - A liberação da área descrita no 'caput' deste artigo se fará após a 

inspeção de comissão formada por 3 (três) membros do Poder Executivo e 4 (quatro) 
membros do Poder Legislativo, que emitirão laudo sob1.a.a.te13d443knto das obriga-
ções mencionadas no 5 2° deste artigo". 

[. 

p 

SAtCONS 

,y99, que<12sa/ 

'Jmfr Ltflz flC 
imoveis dcscto 	 leIDOI  

as S/A". 

Emenda n°6 	.zJ i / ? 
Inclua-se, onde couber, o 	 de lei 

enumerando-se os demais pela ordem: 
"Art. - Fica autorizado o Poder Executivo a tomar as medidas nccess 

as para retorno ao traçado originalmente previsto, representados pela abertura de via 
pública nas áreas n° 02 e 03 especificadas no Mapa integrante desta Lei". 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 

) 
r. ederico Bavaresco 

Relator
, 
 Coiustiça e Redação 

r 
Ver. Pilo de Tarso 	 e ia 

Relator Com.Orçaento e Finanças 
ose tviiguei 

: 'j 
Ver. Siho Pereira 

j4c Vera.  Rosa Maria\ 
(ausente 

Ver. Eugênio Costa 

Ver. Ferando Medeos 
Relator Com.Educação, Õbras e 

Bem-Estar 

Ver. N orbertc nicari  
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Prefei uru municipul de nquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

"besaf eta trecho de via pública de sua destinaçao 

de bem público de uso comum a populaçao da Av. 
Júlio de Castilhos e autoriza o Poder Executivo a 

doar o mesmo à Empresa Milenia Agrocincias 5/A 

e autoriza o Poder Executivo a receber em doaçao 
da mesma Empresa, área de terras destinada à via 
pública e dá outras providencias". 

NAMIR LUIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de Taquari, 

Estado do Pio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 

Organica do Município, que a Camara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a receber em 

doaço da Empresa Milenia Agrocincias 5/A, uma área de terras destinada à 

utilizaçao em via pública, no desvio a ser feito na Av. Júlio de Castilhos, no trecho em 

que fica situada a sede da Empresa doadora, tendo a área a seguinte descriçao: 
a) Área de 4.216,25 m 2 , com as seguintes medidas e 

\ \ 	confrontaçes: 

- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, situada na zona 4, quarteirao 132, neste 

município de Taquari, para ser doada a este município, com uma superfície de 

4.216,25m 2 , com as seguintes medidas e confrontaçes: a Noroeste com 16.135,00 

metros de extensao, divisa com o seguimento da mesma; a Sudeste com 34,73m de 
extenso, divisa com o seguimento da mesma; ao Norte com 187,556m de extenso, 

divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A e ao Sul, com a mesma exterisao 
de  187,556m, divisa com área da Milenia. A ser desmembrada da área maior, com a 

superfície de 103.908,36m' matriculada sob o n° 13.603, de propriedade da Empresa 
Milenia Agrociências 5/A, com as seguintes medidas e confroritaçaes: Frente ao Sul 
com 70,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; segue daí pelo lado Leste 

área que foi da CENT1ALSUL, hoje da Empresa Milenia rumo Norte com 364,50m de 

extensao, divisa com a mesma acima citada; segue daí rumo Leste com 95,45m de 

extensao, divisa comparte que foi da CENTRALSUL e parte que foi de Eh de Souza, 
hoje Milenia; segue daí rumo Norte com 392,10m de extensao até entestar na área de 

Frederico bamiao Arnt Bavaresco, divisa ao Leste com área que foi da Empresa 

Sulfato Riogrande Ltda., parte com área a ser doada e parte com área do Asilo Pella-
Bethanea; segue daí rumo Oeste com 124,80m de extensao, divisa a Norte com área 

de Frederico Arnt bamiao Bavaresco; segue daí rumo Norte-Sul com 645,00m de 
extensao, divisa com área que foi de Júlio César Redecker, parte com área a ser 

doada até entestar na área que foi da Quimifor, hoje da Empresa Milenia; segue daí 
rumo Leste com 64,15m de extensao, divisa com área que foi da Empresa Quimifor, 
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hoje i enia; segue daí rumo Sul com 128,83 metros de extenso ainda divisa com a 
mesma até entestar com a Av. Júlio de Castilhos, ponto de partida desta poligonal. 

Area de 12.881,85m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontações: 
- Area a ser desmembrada e será doada ao município de Taquari-R5, pela Empresa 
Milenia Agrocincias S/A, sem benfeitorias, com uma superfkie de 12.881,85m 2 , 

dentro de um todo maior de 21.153,44m 2 , situada na zona 4, quarteirao 132, deste 
município de Taquari-5, com as seguintes medidas e confrontaçes: frente ao Sul 
com 13.861,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 
com 50,00m de extensao, divisa com o Asilo Pella-Bethânea; no sentido Norte-Sul com 
34,73m de extenso, divisa com seguimento da mesma; seguindo mesmo sentido em 
uma linha meio quadrado com 439,00m de extensao, divisa com área que foi da 
Empresa Sulfato RiogrGnde Ltda., hoje da Empresa Milenia A9rocincias 5/A, no Sul-
Norte com uma èxtenso de 420,80m, divisa com área do Asilo Pella-Beth&nea. A ser 
desmembrada da área maior de 21.153,44m 2 , matriculada sob o n° 14.710, de 
propriedade da Empresa Milenia Agroci&ncias 5/A, com as seguintes medidas e 
confrontaçaes: frente ao Sul com 50,00m de extensao, divisa com a Av. Júlio de 
Castilhos lado ímpar; fundos ao Norte com igual extensao de 50,00m, divisa com área 
do Asilo Pella-Bethanea; ao Oeste em uma linha quebrada com extensao total de 
464,75m, divisa com área que foi da Química Taquari, hoje propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A e, ao Leste com 420,80m de extens(-1o, divisa com área do 
Asilo Pella-Beth&nea. 

Area de 879,67m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontaçes: 
- Área a ser desmembrada: sem benfeitorias, será doadó ao município de Taquari-RS, 
apresenta uma superfície d.e 879,67m 2 , dentro de um todo maior com 51.869,00m 2 , 

localizada na zona 4, quarteirao 132, neste município de Taquari-RS, com as seguintes 
medidas e confrontações: frente ao Oeste com 12.635,00m de extensao, divisa com o 
seguimento da mesma; ao Leste com 16.139,00m de extensao, divisa com seguimento 
da mesma estrada; ao Norte com 61.144,00 de extensao, divisa com área antes 
pertencente a Júlio César Redecker, hoje pertencente a Empresa Milenia 
Agrocincias 5/A e ao Sul com igual extensao de 61.144,00m, divisa com terras que 
foram de Júlio César Redecker, hoje pertencente a Empresa Milenio Agrocincias 
5/A. A ser desmembrada da área maior de 51.869,00m 2 , matriculada sob o n° 13.321, 
de propriedade da Empresa Milenia Agrocincias 5/A, com as seguintes medidas e 
confrontações: frente ao Sul com uma extensao de 15,70m, divisa com a Av. Júlio de 
Castilhos; fundos ao Norte com 37,50m de extensao, divisa com terras de Frederico 
bamiao Arnt Bavaresco; ao Oeste com uma extenso de 786,10m, divisa com área 
antes de Frederico bam.iao Arnt Bavaresco, hoje Empresa Milenia Agrocincias 5/A, 
ao Leste no sentidõ Norte-Sul com 645,00m de extensao. divisa com terras oue foram 

cr 
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Projeto de Lei N 

"Desafeta trecho de via 
pública de sua destinação 
de bem público de uso 
comum do povo da rua 
Julio de Castilhos e 
autoriza o Poder 
Executivo a doar o mesmo 
à empresa Milênia 
Agrociências 	S/A 	e 
autoriza o Poder 
Executivo a receber em 
doação da mesma 
empresa, área de terras 
destinada à via pública e 
dá outras providências. 

NAMIR LUIZ JANTSCH. , Prefeito Municipal de Taquari, 
Estado do Rio Grande, do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei 
Orgânica do Município de Taquari, que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° - Fica autorizado o Poder Executivo a receber em 
doação da empresa Milênia Agrociências S/A, uma área de terras destinada à 
utilização em via pública, no desvio a ser feito na rua Julio de Castilhos, no 
trecho em que fica situada a sede da empresa doadora, 

\ C©TLL 
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Art. 2 O - Fica autorizado o Poder Executivo a doar à empresa 
Milênia Agrociências S/A, uma área de terras que servia de via pública, no 
trecho da rua Julio de Castilhos, que ficará desafetado de sua destinação de 
bem público de uso comum do povo, em razão do desvio a ser feito na 
referida rua, nas imediações da sede da empresa donatári. 

Art. 3 O - As despesas decorrentes da presente lei correrão à 
conta das dotações orçarnentárias próprias. 

Art. 4 O - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUAR1 
em 

Bel. NAMIR LUIZ JANTSCH 
Prefeito Municipal 

1. 	Registre-se e Publique-se: 

JOÃO CARLOS DE QUADROS COUTINHO 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

±\ 
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Exp. Mot. n° 034199 
	

Taquari, 23 de julho de 1999. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 

Trata o presente Projeto de Lei, de 
autoria do Poder Executivo, de pedido de autorização por parte desse Egrégio 
Poder Legislativo, para receber em doação área de terr as de propriedade da 
empresa Milênia Agrociências S!A e, ao mesmo tempo, doar área de terras à 
referida empresa. 

As referidas áreas, como se pode ver 
pela documentação acostada ao presente Projeto de Lei, se destinam ao des-
vio da rua Jutio de Castilho.s, no trecho que faz frente com a sede da empresa 
que é ao mesmo tempo doadora e donatária. 

O desvio da rua Julio de Castilhos na-
quele local se faz necessário por urna questão de segurança, haja vista o tráfi-
co de grande número de caminhões qu.e têm acesso e saída da fábrica e que 
se dedicam ao transporte de cargas perigosas. 

Com o desvio da via ptblica poderá a 
empresa ampliar seu parque industrial, dotando o mesmo da segurança neces-
sária ao bom e fiei desempenho de suas atividades. 

Ressalte-se que tal empreendirneiflõ 
virá engrandecer o potencial da empresa, trazendo como conseqüência maio-
res oportunidades de emprego à comunidade de nosso Município. 

Certos de que o presente Projeto de 
Lei merecerá desse Egrégio Poder a atenção com que sempre fomos distin-
guidos, antecipadamente agradecemos, aproveitando a oportunidade para re-
iterar nossos votos da mais elevada estima e distinta consideração, solicitan-
do, desde já, a apreciação do mesmo em REGIME DE URGENCIA. 

! 
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Bel. NAMIR 1 
	

JANTSCH 
Prefeito 

Ao Exmo. Sr. 
Ver. PAULO DAV MUUNARI 
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta Cidade 
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de Frederico bamiao Arnt Bavaresco; hoje da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; 
segue daí rumo Oeste com 51,15m de extensao; segue daí rumo Sul com 122,00m de 
extensao até entestar na Av. Júlio de Castilhos, divisa com ditas que foram da 
Empresa Quimifor, hoje pertencente a Empresa Mileriia Agrocirtcias 5/A. 

d) 	Área de 11.740,63m 2 , com as seguintes medidas e 
confrontoçes: 
- Área a ser desmembrada: situada na zona 4, quarteirao 132 deste município; dentro 
de uni todo maior com 96.207,00m 2 , sairá uma área com 11.740,63m 2 , a ser doada 
para este município de Taquari-RS; com as seguintes medidas e corifrontaç3es: frente 
ao Sul com 15,44m de extensao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Nõrte 
com 242.972,00m de extensao, divisa com terras de Frederico bamiao Arnt 
Bavaresco; ao Leste com 12.635,00m de extensao, divisa com seguimento da mesma 
área; segue daí rumo Oeste pelo lado par da mesma área com 220.360,00m de 
extensaõ, divisa com área da Milenia Agrocincias S/A; segue daí rumo Sudoeste em 
linha curva com uma extensao de 342.901,00m até entestar na Av. Júlio de Castilhos, 
divisa com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; ao Oeste lado ímpar da mesma 
área com uma etensao de 324.901,00m em linha curva, divisa em parte com área da 
Vila de vários moradores e parte com área da Empresa Mileriia. A ser desmembrada da 
área maior de 96.207,00m 2 , matriculada sob o n°15.686, de propriedade da Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A, com as seguintes medidas econfrontaçes: frente ao Sul 
com 172,03m de exterisao, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; segue pelo lado Oeste 
rumo Norte com 140.708,00m de extensao, divisa com área da Vila de vários 
moradores; segue daí rumo Oeste com 72,00m de extensao, divisa com terras ainda da 
mesma Vila; segue daí rumo Norte com 164.345,00m de extensao, divisa com terras 
que foram de Joo Hélio Reichembach, hoje da Empresa Milenia Agrocincias 5/A; 
fundos ao Norte com 396,00m de extensao, divisa com terras, parte pertencente a 
Homero Canabarro Cunha Neto e parte de Frederico bamiao Arnt Bavaresco; ao Leste 
com 460,00m de extensao, divisa com terras que foram de Fritholdo Redecker, hoje 
propriedade da Empresa Milenia Agrocincias 5/A 

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a doar à Empresa 
Milenia Agrocincias 5/A, uma área de terras que servia de via pública, no trecho da 
Av. Júlio de Castilhos, que ficará desafetado de sua destinaçao de bem público de uso 
comum a populaçao, em razao do desvio a ser feito na referida rua, nas imediaçaes da 
sede da Empresa donatária, com a seguinte descriçao: uma área de terra urbana, zona 
4, quarteiro 132, neste município de Taquari-lS, que compreende parte da Av. Júlio 
de Castilhos, pertencente a este município, com a finalidade de doaço à Empresa 
Milenia Agrociências 5/A; com uma superfície de 10.688,827m 2 , com as seguintes 
medidas e confrontações: frente ao Oeste com 16.822,00m de largura, divisa com a 
própria Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Leste com 16.800,00m de largura, divisa com 
o seauimento da mesma avenida aue conduz ao Asilo Pella-Bethanea e Fazenda Lenaler: 

L© 	C© 
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Prefeturi municipI de Ttquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

a 	 o ímpar desta avenida com uma extensao de 637.074,00m, divisa com 

área da Empresa Milenia Agrocincios S/A e ao Sul com igual exterisao de 
637.074,00m, divisa parte com área propriedade da Empresa Satipel ]:ndustricil 5/A e 
parte com área da Empresa Milenia Agrocincias 5/A. 

Art. 30 - As despesas decorrentes da presente Lei, correrao à 
conta de dotaçao orçamentária própria. 

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaço, 
revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE TAQUARI, 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joo Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 
e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Prfeiturn municipul dE uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

Of. &ab. no 329/99 	 Taquari, 24 de agosto de 1999. 

Senhor Presidente: 

Ao cumprimentá-lo, venho pelo presente, 

encaminhar a V. Exa., Mensagem Retificativo ao projeto de lei, que 

"besafeta trecho de via pública de sua destinaçao de bem público 

de uso comum do povo da Rua Júlio de Castilhos e autoriza o Poder 
Executivo a doar o mesmo à Empresa Milenia Agrocincias 5/A e 
autoriza o Poder Executivo a receber em doaçao da mesma 
Empresa, área de terras destinada à via pública e dá outras 

providencias". 

Na certeza da acolhida, atenciosamente 

subscrevemo-nos. 

Namir Luiz Jantsch 

Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo bavid Mulinori 
bb. Presidente Camara Municipal 
N/Ci dade 
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Taquari, 18 de março de 1999. 

Exmo. Sr. 
Namir Luiz Jantsh 
M.D. Prefeito Municipal 
N/Cidade 

Ref.: Material para cobertura desvio Av. Julio de Castilhos: 

Prezado Sr. Prefeito: 

Conforme contato mantido ontem em V. gabinete, e por solicitação de V.Sa.  anexo 
à presente relação de material necessário para a cobertura do desvio da Av. Julio 
de Castilhos. 

Sem mais para o momento antecipadamente agradecemos o apoio de nosso 
município. 

Cordialme te 

José e rique L. Hetzel 
Diretor Industrial 



MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS 

Quantidades de materiais para a cobertura da estrada. 

MATERIAIS. 

SAIBRO 	 CASCALHO 

2.460m3 	 980m3  

Estas quantidades são as mínimas necessárias para a cobertura. 

TRATOMOTOR 
TERRAPLENAGEM 
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Dasafeia trecho de via pib]ica de suo desinaçào de bem 
público de uo comum do povo, eut.oriza sua alincaçâo e dá outros 
provid:ncias. 

Ar!. 1 0 . É desafetado de sua destinação de bem público de 

uso ocniurn. do povo, passando a csificarse como bem dorninical, o imóvel a seguir descrito: 

O leito e respectivos passelos da Rua ...... ....... no trecho locali-

'ado entre as ruas.. .................. .........- ............... ..... ... ........ com 

as seguintes medidas e confrontações: 

ao Norte, mede ........ ....... ...ms, dividjndo-se com 

ao Sul....... ... . 

ao Leste............. 

ao Oeste.........................  

Art, 2 0 . Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o imóvel 

iescrito no artigo anterior à empresa .. .................. .,proprietária dos imóveis confinantes, peo v&or da 

vaaça de R$. ............ ............ destinando-se a ampliaç.ao das instalações industriais da adquirente. 

Parágrafo único - O pagamento do valor referido neste artigo 

odecá ser feito em até . .................... prestações mensais e sucessivas, com atualização monetária pe10 

indíce de variação do IPGMIFGV e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

Ari. 30  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Ar!. 2. (Alternativo) Fica o Poder Executivo autorizac' 

mutar imóvel descrito no art. 1 11  por outro de propriedade da empresa. ......... avaliado em R$.... 

seguir caracte zado: 

Um terreno.... 

Parágrafo único. A diferença de valores em favor do Município 

será paga pela empresa no ato da assinatura da escritura de permuta (ou da seguinte forma ................ 

Ou 

Parágrafo único. O Poder Executi 	dlÀorizadü a aceitar a 

renúncis da empresa ao pagamento da diferença de valores. 

Obs: A venda direta a ernprea sorínte poderá ocorrer, a 

título de incentivo previsto em lei. Da mesma forma, se a opção for pela doação ou concessão de direito 

tpal de uso. 	 / 



MEMORIAL DESCRITIVO: 

Refere-se o presente a. descriçào de um a. área de terra 
urbana, zona 4- quarteirào 132, neste município de Taquari-RS, que compre-
ende parte daAv. Júlio de Castilhos, pertencente a este município, com a 
finalidade. de Doação à empresa MILENIA AGROCIENCIAS SIA; com 
uma superfície de 10.688,827ni2, com as seguintes medidas e confronta-
çóes: frente ao Oeste com 1.822m de largura, divisa com a própria Av. Jú-
lio de Castilhos; fundos ao Leste com 16.800m de largura,divisa com o 
seguimento da mesma avenida que conduz ao Asilo Pelia Bethânia e Fa-
zenda Lengler; ao Norte lado ímpar desta avenida com uma extensão de 
637,074m, divisa com áreadaempresa MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A 
e ao Sul com igual extensão de 637,074m, divisa parte com área propri-
edade da empresa SATIPEL INDUSTRIAL Si'A e parte com área da 
empresa MILENIA AGROCIENCIAS S/A. 

Taquari, 07 de Julho de 1999. 



MEMORIAL DESCRITIVO: 

Refere-se o presente a descrição de uma 
gleba de terra urbana, zona. 4-quarteirão 132, neste municipio 
de Taquari-RS, antes propriedade de Júlio César Redecker, ho-
je da empresa IVULENIA AGROCIÊNCIAS S/A, com uma su-
perficie de 51 .869,00m2 (cinqüenta e um mil, oitocentos e 
sessenta e nove metros quadrados ), com as seguintes medidas 
e confrontações, conforme matrícula 13.321: frente ao Sul com 
uma extensão de 1 5,7Qm, divisa com a As'. Júlio de Castilhos; 
fundos ao Norte com 37,50m de extensão, divisa com terras 
de Frederico Arnt Bavaresco; ao Oeste com uma extensão de 
786,1 Om, divisa com área antes de Frederico Amt Bavaresco, 
hoje da empresa IvfflENIA AGROCNCIAS S/A, ao Leste 
no sentido Norte-Sul com 645,00m de extensão, divisa com 
terras que foi Frederico Damião Arnt Bavaresco, hoje da em-
presa MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A; segue dai rumo Oes-
te com 51,1 5m de extensão; segue daí rumo Sul com 1 22,OOm 
de extensão até entestar na Av.Júlio de Castilhos, divisa com 
ditas que foram da empresa QUIMIFOR, hoje pertencente a 
empresa MEENIA AGROCIÊNCIAS 3/A. 

e 	
1 

Area a ser Desmembrada: sem benfei-
toria., será Doada ao este município de Taquari- RS, apresenta 
uma superfície de 879,67m2, dentro de um todo maior com 
51 .869,00m2, localizada na zona 4—quarteirão 132, neste mu-
nicípio de Taquari-RS, com as seguintes medidas e confronta-
ções: frente ao Oeste com 1 2,635m de extensão, divisa com o 
seguimento da mesma; ao Leste com 16,1 39m de extensão, 
divisa com seguimento da mesma estrada; ao Norte com 61, 
1 44m de extensão, divisa com área antes pertencente a Júlio 
César Redecker, hoje pertencente a empresa MILEMIA A-
GRONCIAS 3/A e ao Sul com igual extensão de 61, 
1 44m, divisa, com terras que foram de Júlio César Redecker, 



hoje pertenonete a empresa M[LENIA AGROCIÊNCIAS 
S/A. 

Área Remanescente: sem benfeito-
ria, localizada na zona 4- quarteirão 132, neste município de 
Taquari-RS; com urna superficie de 50.989,33m2, com as se-
guintes medidas e confrontações: frente ao Sul com 1 5,70m 
de extensão, divisa com a Av.Júlio de Ca.stilhos; segue daí ru-
mo Norte pelo lado Leste com 1 22,OOm de extensão, divisa 
com área que foi da empresa QTJIMIFOR, hoje propriedade 
d.a empresa Ivffl.ENIA; segue daí rumo Leste com 51,1 5m de 
extensão, divisa com área da mesma empresa MILENTA; se-
gue dai rumo Norte com 443,00m, divisa com área da IvfflE-
NIA até entestar na área a ser Doada, atravessando esta se-
gue no mesmo sentido com 285,861 m de extensão até entes-
tar com área de Frederico Arnt Bavaresco;segue daí rumo O-
este com 37,50m de extensão, divisa com Frederico Bava-
resco; segue dai rumo Sul com 326,1 im de extensão até en-
testar com a área a ser Doada, atravessando esta mesma, se-
gue no mesmo rumo com 447,36m de extensão até entestar 
na Av. Júlio de Castilhos, divisa com parte de área perten-
cente a Frederico Amt Bavaresco e parte com área da em-
presa. MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A. 

Taquari, 07 de Julho de 1999. 



MEMORIAL DESCRITIVO: 

Refere-se o presente a descrição de uma área de terra 
zona 4, quarteirão 132 neste município de Taquari- RS, antes propriedade 
de Frederico Dam ião Arnt Bavaresco , hoje propriedade da empresa MILE-
NIA AGRO CIÊNCIAS SIA, conforme matrícula 15.686, sem benfeitoria 
com urna extensão superficial de 96.207,00 m2 (noventa e seis mil, duzen-
tos e sete metros quadrados ), com as seguintes medidas e confrontações: 
frente ao Sul com 172,03111 de extensão, divisa com a Av. Júlio de Casti-
lhes; segue pelo lado Oeste rumo Norte com 140,708m de extensão, divisa 
com área da Vila de vários moradores; segue daí rumo Oeste com 72,00m 
de extensão, divisa com terras ainda da mesma Vila; segue daí rumo Norte 
com 164,345m de extensão, divisa com terras que foram de João Hélio 
Reichembach, hoje da empresa MILENIA AGRO CIENCIAS S/A; fundos 
ao Norte com 396,00m de extensão, divisa com terras parte pertencente 
a Homero Canabarre CunhaNeto e parte de Frederico Damião Arnt Bava-
rosco; ao Leste com 460,00ni de extensão, divisa com terras que foram de 
Fritholdo Redecker, hoje propriedade da empresa MILENIA AGRO CIEN-
CIAS 5/A. 

Área àser Desmembrada: situadana zona 4, quar-
teirão 132 deste município; dentro de um todo maior com 96.207,001112, 
saíra um a área com 11.740,63 m 2, e ser doada para este município de Ta-
quari- RS; com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Sul com 
15,44m de extensão, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte 
com 242,972m de extensão, divisa com terras de Frederico Daniião Arnt 
Bavaresco: ao Leste com 12,635m de extensão, divisa com seguim ente da 
mesma área; segue daí rumo Oeste pelo lado par da mesma área com 
2203 60iii de extensão, divisa com área da MILENIA AGRO CIËNCIAS 
S/A; segue dai rumo Sudoeste em linha curva com urna extensão de 342, 
901m até entestar naAv. Júlio de Castillios, divisa com área da empresa 
MILENIA AGROCIENCIAS 3/A; ao Oeste lado ímpar da mesma área 
com uma extensã.o de 324,901m em linha curva, divisa em parte com área 
da Vila de vários moradores e parte com área da empresa MILENIA. 



Área Remanescente: sem benfeitoria, com uma su-
perfície de 84.466,37m2, localizada na zona 4, quarteirão 132 deste muni-
cípio de Taquari- RS, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao 
Sul com 156,59m de extensão, divisa com aAv. Júlio de Castilhos; segue 
daí pelo lado Oeste no sentido Sudeste-Nordeste em linha curva com uma 
extensão total de 563,261m, dividindo-se com a área ser Desmembrada 
em toda sua extensão; segue daí rumo Sul no sentido Nordeste-Sudoeste 
em linha inclinada com um a extensão de 447,36111, até entestar com a Av. 
Júlio de Castillios, divisa com área da MILENIA ponto de partida desta 
poligonal. 

Taquari, 07 de Julho de 1999. 



MEMORIAL DESCRITIVO: 

Refere-se o presente a descrição de uma área 
de terra urbana, zona 4- quarteirão 132, neste município de Taqua-
ri-RS, antes propriedade da empresa SULFATO RIO GRANDE 
LTDA., conforme matrícula 14110, com extensão superficial de 
21 .1 53,44m2 ( vinte um mil, cento e cinqüenta e tres com quaren-
ta e quatro centimetros quadrados ), com as seguintes medida e 
confrontações: frente ao Sul com 50,00m de extensão, divisa com 
a Av. Júlio de Castilhos lado ímpar; fundos ao Norte com igual ex 
tensão de 50,00m divisa com área. do Asilo Peila Bethânia.; ao O-
este em uma linha quebmda com extensão total de 464,75m, divi-
as com área que foi da QUÍINflCA TAQUABJ, hoje propriedade 
empresa MILENIA AGROCIIÊNCIAS S/A e, ao Leste com 420, 
80m de extensão, divisa com área do Asilo Pella Bethânia. 

Arca a ser Desmembrada: e será Doada ao 
município de Taquari-RS., pela empresa MJLENTA AGROCN 
CIA S/A, sem benfeitoria com uma superficie de 1 2881 ,85m2, 
dentro de um todo maior de 21.1 53,44m2, situada na zona. 4-
quarteirão 132 deste município de Taquari-RS, com as seguintes 
medidas e confrontações: frente ao Sul com 1 3.861m de exten-
são, divisa com a Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte com 
50,00m de extensão, divisa com o Asilo Pella Bethânia; no senti-
do Norte-Sul com 34,73m de extensão, divisa com seguimento 
da mesma; seguindo mesmo sentido em uma linha meio quabra-
da com 439,00m de extensão, divisa com área que foi da empre-
sa SULFATO RIO GRANDE LTDA, hoje da empresa. MILENIA 
AGROCIÊNCIA S/A , no Sul-Norte com uma extensão de 420 5  
80m, divisa, com área do Asilo Pelia Bethânia. 



Ãrea Remanescente: sem benfeitoria com u-
ma superficie de 8.271 ,59rn2, situada na zona 4- quarteirão 132, 
neste município de Taquari-RS, com as seguintes medidas e con-
frontações: frente ao Sul com 36,1 4m de extensão, divisa com a 
Av. Júlio de Castilhos; fundos ao Norte com 32,00m de exten-
são, divisa com part.e de área Doada a este município, a Oeste 
com 51 ,27m, divisa com área da empresa IvfflEMA; segue daí 
rumo Sul com 378.75m de extensão, divisa com área que foi de 
Eli de Souza, hoje da empresa MILENJA AGROCIENCIA S'A 
até entestar na Av. Júlio de Castillios; ao Leste em uma linha 
meio quebrada com 407,00m, divisa com área a ser Doada, pela 
Empresa MILEND\ AGROCIÊNCIA S/A a este município. 

Taquari, 07 de Julho de 1999. 



MEMORIAL DESCRITIVO: 

Refere-se o presente a. descrição de uma área de 
terra urbana, zona 4- quarteirão 132, neste município de Taquari-RS, 
área matriculada sob número 13.603, com uma superficie de 
1 03.9080,36m2, mas foram propriedade da CENTRALSUL e parte 
de Frederico Damião Arnt Bavaresco, hoje propriedade da empre-
sa MILENIA AGROCIÊNCIAS 5./A, com as seguintes medidas 
e confrontações:Frente ao Sul com 70,00m de extensão, divisa com 
a. Av. Júlio de Castilhos; segue daí pelo lado Leste área que foi da. 
CENTRALSUL, hoje da. empresa MIILENIA rumo Norte com 
364,50m de extensão, divisa com a mesma acima citada; segue 
dai rumo Leste com 95,45m de extensão, divisa com parte que foi 
da CENTRALSUL e parte que foi de Eli de Souza, hoje IVULE-
NIA; segue da.í rumo Norte com 392,1 Om de extensão at.é entestar 
na área de Frederico Damião Arnt Bavareseo, divisa ao Leste com 
área que foi da empresa SULFATO RIOGRANDE LTDA, parte 
com área a ser Doada e parte com área do Asilo Pella Bethânia; 
segue daí rumo Oeste com 1 24,80m de extensão, divisa a Norte 
com área de Frederico D. Arnt Bavareseo; segue dai rumo Norte-
Sul com 645,00m de extensão, divisa com área que foi de Júlio 
César Redecker, parte com área a ser Doada até entestar na área 
que foi da QTJIIvIIFOR, hoje da empresa IvflLENIA; segue dai rumo 
Leste com 64,15 metros de extensão, divisa com área que foi da em-
presa. QUII\4IFOR, hoje MILENIA; segue daí rumo Sul com 128,83 
metros de extensão ainda divisa com a mesma até entestar com a 
Av. Júlio de Castilhos, ponto de partida desta poligonal. 

Área a ser Desmembrada: sem benfeitoria, si-
tuada na. zona 4- quarteirão 132, neste município de Taqua.ri, para 
ser Doada a este município, com uma superficie de 4.21 6,25m2, 



com as seguintes medidas e confrontações:a Noroeste com 16,135 
metros de extensão, divisa com o seguimento da mesma; a Sudes-
te com 34,73m de extensão, divisa com o seguimento da mesma; 
ao Norte com 1 87,556m de extensão, divisa com área da empresa 
MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A e ao Sul com a mesma extensão 
de 1 87,556m, divisa com área da MILENIA. 

Área. Remanescente: sem benfeitoria, situada 
na zona 4-quarteirão 132, neste município de Taquari-RS, com u-
ma superficie de 99.764,11 m2 com as seguintes medidas e con-
frontações: frente ao Sul com 70,00m, divisa com a Av. Júlio de 
Castilhos; ao Leste com 364,50m de extensão, divisa com área 
que foi da CENTRALSUL, hoje da. empresa MILENIA; segue daí 
rumo Leste com 95,45m de extensão, divisa com áreas que foram 
da CENTRALSUL e parte de Eli de Souza, hoje da MILENIA; se 
gue daí rumo Norte com 51 ,27m de extensão a entestar na área a 
ser Doada; segue dai no mesmo rumo ati.vessando a área a Doa-
da com 306,1 Om de extensão até entestar na área de Frederico D. 
Amt Bavaresco,divisa ao Leste com área do Asilo Pelia Bethnia; 
segue daí rumo Oeste com 1 24,80m, divisa com área de Frederico 
D. Arnt Bavaresco; segue daí rumo Sul com 285,861 m de exten-
são a entestar na área doada; segue daí memso rumo atravessando 
a. área Doada com 343,00m de extensão a entestar na área que foi 
da QUDvflFOR, hoje MUENIA; segue daí rumo Leste com 64,15 
metros de extensão, divisa com área da mesma acima sitada; se-
gue dai rumo Sul com 1 28,83m de extensão a entestar na Av. Jú-
lio de Castilhos, ponto de partida desta poligonal. 

Taquari, 07 de Julho de 1999. 
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Lei n o  1.849, de 04 de outubro de 1999. 

11 besafeta trecho de via pública de 

sua destinaço de bem público de 
uso comum do povo da Rua Manoel 
Pontes Filho e autoriza o Poder 
Executivo a conceder o direito real 

de uso sobre o mesmo à Empresa 
IGRASA - Indústria Gráfica Santo 

Antânio Ltda. e dá outras 
provi dnc ias". 

NAMIR WIZ JANTSCH, Prefeito Municipal de 
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçaes que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica desafetada de sua destinaço de 

bem público de uso comum do povo, o trecho do prolongamento 
projetado da Rua Manoel Pontes Filho, compreendido entre a Rua 
General Osório e a Sete de Setembro, a partir da Rua General 

Osório, com a seguinte descriçao: Um terreno, sem benfeitorias, 
com área de 300,00m' (trezentos metros quadrados), situado 

entre os quarteiraes 20 e 21, Zona 01, formada pelas Ruas Sete de 
Setembro, Rua Vereador Praia, Rua General Osório e Rua José 

Antero de Siqueira, distante 98,15m (noventa e oito metros e 
quinze centímetros) da esquina formada pelas Ruas General Osório 
e José Antero de Siqueira, com as seguintes medidas e 
confrontaçes: frente a Leste, com largura de 10,00m (dez 

metros), entesta com a Rua General Osório; fundos a Oeste, com 

(qamir L&z íantsc 
Pr91eto MuniciaI 

C©iTE3 
Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - RS 

Telefax (051) 653-1266 



Estado do Rio Grande do Sul 

igual largura 10,00m (dez metros), limita com prolongamento da Rua 

Manoel Pontes Filho; a Norte, com comprimento de 30,00m (trinta 
metros), divisa com terreno de Sírio Hassen e a Sul, com igual 
comprimento de 30,00m (trinta) metros, confronta com terreno de 
Maria Helena Capelao Alves. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual 
período, o direito real de uso da área descrita no Art. i° à Empresa 
I&RASA - Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda., inscrita no CNPJ 

sob o n° 87.379.475/0001-19, com sede à Rua Sete de Setembro, 
no 2255, nesta cidade de Taquari-RS. 

e 	 tu Paragrafo Unico - A concessao fica condicionada 
à utilizaço cio imóvel para o mesmo ramo de atividade da Empresa, 

constante do contrato social na data da publicaçao desta Lei. 
Art. 3°  - Fica facultado à Empresa IGRASA - 

Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda., a construçao de 
benfeitorias sobre o imóvel cedido, as quais passarao ao domínio do 
Município, se ainda existentes, após 10 (dez) anos de concesso. 

§ 1° - Nao poderá a Empresa cessionária 
transferir usos e frutos do imóvel cedido a qualquer pessoa física 

ou jurídica e nem desvirtuar das finalidades previstas nesta Lei. 

§ 2° - A cessionária deverá utilizar, nas suas 
atividades, o número mínimo de 30 (trinta) empregados, sob pena 
de ser cancelada a presente concessao. 

§ 3°  - No caso de desativaço da indústria, 
ficará cancelada a concessao, nao cabendo a empresa cessionária, 

indenizaçao a qualquer título, sendo-lhe facultado, apenas, retirar 
as benfeitorias conforme estipulado no "caput" deste Artigo. 

Art. 4°  - As despesas decorrentes da presente 
Lei, correrao à conta de dotaçes orçamentárias próprias. 

Namiz Lu 
Pre1tO MUnD 
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Estado do Rio Grande do Sul 

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUAP.I. 04 de outubro de 1999., 

Namir Luíz antsch 

Prefeito Municipal 

egistre-se e PubIj. 

Joao CaP

Humanos 

Secret  

e Recur  

outi nho 

dmi nistraçao 
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Prefituru municipal de uquari 
Estado do Rio Grande do Sul 

"besafeta trecho de via pública de 

sua destinaço de bem público de 
uso comum do povo da Rua Manoel 

Pontes Filho e autoriza o Poder 

Executivo a conceder o direito real 

de uso sobre o mesmo à Empresa 
IGRASA - Indústria Gráfica Santo 

Antônio Ltda. e dá outras 
providencias". 

6NIS OMAR BECI( MUXFELbT, Vice-Prefeito 

no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiçes que me 
confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica desafetada de sua destinaçao de 

bem público de uso comum do povo o trecho do prolongamento 

projetado da Rua Manoel Pontes Filho, compreendido entre a Rua 
General Osório e a Sete de Setembro, a partir da Rua General 

Osório até a distância de 30 (trinta) metros, com a largura da 

referida rua projetada. 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável de comum 

acordo, o direito real de uso da área desafetada à Empresa 
IGRASA - Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda., com sede à Rua 
Sete de Setembro, no 2255, nesta cidade de Taquari-R5. 

Art. 3° - Fica facultado à Empresa IGRASA - 
Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda., a construçaQ de 

L\ 	fJJ 
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Prefeitura municipal de nquui 
j. 
	 Estado do Rio Grande do Sul 

L}1]. h4rWP) 

benfeitorias sõbre o imóvel cedido, as quais passarao ao domínio do 
Município, se ainda existentes ao término da presente concessao. 

Art. 40 - As despesas decorrentes da presente 

Lei, correrao à conta de dotaçaes orçamentárias próprias. 

Art. 50  - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicaçao, revogadas as disposiçes em contrário. 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 
TAQUARI, 

6' 1 is Ornar Beck Muxfeldt 
Vice-Prefeito no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se: 

Joao Carlos de Quadros Coutinho 
Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 • CEP 95860-000 - TAQUARI - IR 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeitura municipal de uquuri 
Estado do Rio Grande do Sul 

Exp. de Motivos no 050/99 
	

Taquari, 14 de setembro de 1999. 

Senhor Presidente: 

Trata o presente Projeto de Lei, de pedido de 

autorizaçao a esse Poder Legislativo, por parte deste Poder 

Executivo, para desativaçao e concesso de direito real de uso de 
parte do prosseguimento projetado da Rua Manoel Pontes Filho, no 

lado que faz frente à Rua General Osório, no sentido Rua General 

Osório/Sete de Setembro, com a largura da referida rua, a ser 
feita à Empresa IGRASA - Indústria Gráfica Santo Ant6nio Ltda., 

com sede à Rua Sete de Setembro, no 225, fazendo frente também 

à Rua General Osório, próximo à parte projetada da Rua General 

Osório, objeto da presente concessao. 
A concessao que ora se busca realizar, se destina à 

construçao de pavilhao por parte da referida Empresa, e que 

servirá principalmente de depósito de matéria prima, ou seja, papel 

para confecçao de impressos em geral e outras atividades. 
Cumpre ressaltar que a construçao do pavilhao no 

terreno ora concedido possibilitará a ampliaçao dos serviços, com a 

geraçao de novos empregos, além de aumento da arrecadaçao, o que 
redundará em mais impostos arrecadados. 

É importante salientar que no busca a Empresa 
pagamento de aluguéis de prédio para funcionamento, o que seria 

viável, conforme estabelece a Lei do PROTAQ, mas tao somente o 
uso de uma área em desuso, coberta por densa vegetação, que se 

constitui no prolongamento previsto inicialmente para a continuaçao 
da Rua Manoel Pontes, que serviria de ligaçao entre a Rua Sete de 

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Cx. Postal 53 - CEP 95860-000 - T A Q U A R 1 - R S 

Telefax (051) 653-1266 



Prefeituru municipal de uquori 
Estado do Rio Grande do Sul 

Setembro e a Rua General Osório, o que se constatou ser inviável 

diante dos acidentes geográficos que ali existem, o que 

oportunizaram até a permissao para instalaçao de prédio que 
explora o comércio de lanches - Lanches Bayer - na testada da Rua 

Manoel Pontes com a Rua Sete de Setembro, no extremo oposto ao 

que se pretende a concessão. 

Com o uso da referida área pela Empresa I&RA5A, 
teremos a limpeza da área, além de possibilitar o crescimento de 

uma Empresa tradicional de Taquari, no ramo da confecçao de 
impressos, comércio de materiais de escritório e informática, além 

de outros. 
Certos de que o presente Projeto de Lei, merecerá 

desse Egrégio Poder Legislativo a habitual acolhida, solicitamos que 

o referido seja votado em regime de urgência. 

Atenciosamente, 

eck Muxfeldt 
Vice-Prefeito no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal 

A S. Exa. o Senhor: 
Paulo bavid Mulinari 
bb. Presidente Câmara Municipal 
N/Ci dade 

1J 	C©JÏ03 
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Pred iEiturio muniripI dE TuqQuIr 
Estado do Rio Grande do Sul 

Projeto de lei no 2.434/99 

A (OMISSÃO TÉCNICA 
besafeta trecho de via pública de 

sua destuiaçio de bem público de 

uso comum do povo da Rua Manoel 

Pontes Filho e autoriza o Poder 

Executivo a conceder o direito real 

de uso sobre o mesmo à Empresa 

IGRASA - Indústria Gráfico Santo 

Antônio Ltda. e dá outras 

providârtcias. 

OVA 

"-' 

GNLS OMAR BECK MUXFELbT, Vice-Prefeito 

na exercício do cargo de Prefeito Municipal, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FAÇO SABER, no uso das atribuiç€es que me 

confere a Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Art. 1° - Fico desafetada de sua destincço de 

bem público de uso comum do povo o trecho do prolongamento 

projetado da Rua Manoel Pontes Filho, compreendido entre a Rua 

General Osário e a Sete de Setembro, a partir da Rua Grieral 

Osário até a distância de 30 (trinta) metros, com o largura da 

referida rua projetada. 

Art. 2 °  - Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável de comum 

acordo, o direito real de uso da área desofetado à Empresa 
IGRASA Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda., com sede à Rua 
Sete de Setembro, n° 2255, nesta cidade de Taquari-RS. 

Art. 3 °  - Fica facultado à Empresa LGP.ASA - 

Indústria Gráfico Santo Antônio Ltdci., a construço de 

3 A N CIO N E SE 

rjam!r 
pt8ItO MunIci 
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PrEfeitura municipd dE Tuquri 
Estado do Rio Grande do Sul 

benfeitorias sobre o imóvel cedido, as quais passarao ao domínio do 

Município, se ainda existentes ao término da presente coricessao. 

Art. 40 - As despesas decorrentes da presente 

Lei, correro à conta de dotaçô'es orçamentárias próprias. 

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicaço, revogadas as disposiçes em contrária, 

GABINETE bO PREFEITO MUNICIPAL bE 

TAQUAPI, 

Gnis Ornar Beck Muxfekít 

Vice-Prefeito no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal 

r 
SANCIO' 

—( - -- 

Registre-se e Publique-se: 	
(\amfr Luz ?C# 

PrefeitO MuncP 

Joio Carlos de Quadros Coutinho 

Secretário Municipal da Administraçao 

e Recursos Humanos 

JF© 	L\ C© IN 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

Senhor Presidente: 

A Comissão de Justiça e Redação que este 
subscrevem, de conformidade com o Regimento Interno 
(art. 156, 1), requerem a V. Exa. a inclusão das 
seguintes emendas ao Projeto de lei no 2.434/99: 

rs c A  

Emenda n° 1: 

Altere-se a reda 
ter o seguinte teor: 

APR OVADO 
•••)t Oç?.I 

p v 
cb1Q ue  passa a 

"Art. 	1 0 	- Fica desafetada de sua 
destinação de bem público de uso comum do povo, o trecho 
do prolongamento projetado da Rua Manoel Pontes Filho, 
compreendido entre as Ruas General Osório e Sete de 
Setembro, a partir da Rua General Osório, com a seguinte 
descrição: Um terreno, sem benfeitorias, com área de 
300,00m 2  (trezentos metros quadrados), situado entre os 
quarteirões 20 e 21, Zona 01, formada pelas Ruas Sete de 
Setembro, Rua Vereador Praia, Rua General Osório e Rua 
José Antero de Siqueira, distante 98,15m (noventa e oito 
metros e quinze centímetros) da esquina formada pelas 
Ruas General Osório e José Antero de Siqueira, com as 
seguintes medidas e confrontações: frente a Leste, com 
largura de 10,00m (dez metros), entesta com a Rua 
General Osório; fundos a Oeste, com igual largura 10,00m 
(dez metros), limita com Prolongamento da Rua Manoel 
Pontes Filho; a Norte, com cumprimento de 30,00m (trinta 
metros), divisa com terreno de Sino Hassen e a Sul, com 
igual comprimento de 30,00m (trinta metros), confronta 
com terreno de Maria Helena Capelão Alve 

DO  

n 	 1 

Emenda n° 02 P1/1/ 

Altere-se a redação ' Jafl, que passa a 
ter o seguinte teor: 

"Art. 	2 0 	- Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
prorrogável por igual período, o direito real de uso da 

Rua Daniel Bizarro, 10- Cx. Postal 72- Taquari - RS 
CEP 95860-000 - Telefax: (051) 653-1420 



Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

área descrita no art. i° à empresa Igrasa - Indústria 
Gráfica Santo Antônio Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 
87.379.475/0001-19, com sede na rua Sete de Setembro, no 
2255, nesta cidade de Taquari-RS". 

DO 
o 

Emenda no 3: 
SANC 

IONSE  

Altere-se a redaçãodo art. 3°, que passa a 
ter o seguinte teor: 	 Namit Luz )nacb 

Preteito MunicipI 

"Art. 30 
- Fica facultado à empresa Igrasa 

- Indústria Gráfica Santo Antônio Ltda. a construção de 
benfeitorias sobre o imóvel cedido, as quais passarão ao 
domínio do município, se ainda existentes, após 10 (dez) 
anos de concessão".  

o 
SANCIONIrE-SE 	;~/1  

Emenda no 4 : 

Inclua-se Parágrafo ,P.rimeixo ao art. 3°, 
_ ,Nam it  iu 

com o seguinte teor: 

"Art. 30 - 

Parágrafo Primeiro - Não poderá a empresa 
cessionária transferir usos e frutos do imóvel cedido a 
qualquer pessoa física ou jurídica e nem desvirtuar das 
finalidades previstas nesta lei". 

O VA ? 

SAN 	- i 
Emenda n° 

Inclua-se 
o seguinte teor: 

5: 	 \f 
Parrafo Segundo 

flfr L UtZ 
•L 

íD IJ' 

ao art. 3°, com 

"Art. 3° - ............. . 

Parágrafo Primeiro - .............. . 

Parágrafo Segundo - A cessionária deverá 
utilizar, nas suas atividades, o número mínimo de 30 
(trinta) empregados, sob pena de ser cancelada a 
presente concessão". 

Rua Daniel Bizarro, 10 - Cx. Postal 72— Taquari - RS 
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Câmara Municipal de Taguari 
Rio Grande do Sul 

APROVADO 

ANcloJ..sF 

Emenda n° 6 

Inclua-se Paragrafo Terceiro ao art. 30, 

com o seguinte teor: 	 Narni Luiz : nt3 
Pfeitõ Munícipal  

''Art. 30 - 

Parágrafo Primeiro - ........... 
Parágrafo Segundo - 	.......... 
Parágrafo Terceiro - No caso de desativação 

da indústria, ficará cancelada a concessão, não cabendo 
a empresa cessionária indenização a qualquer título, 
sendo-lhe facultado, apenas, retirar as b 
conforme estipulado no "caput" deste artigo". 

Emenda no 7 
"Inclua-se o 

art. 2°, com o seguinte teor: 
Parágrafo único 	- Aressão 	fica 

condicionada à utilização do imóvel mesmo ramo de 
atividade da empresa, constante do contrato social na 
data da publicação desta Lei". 

Sala das Comissões, 29 de setenibro.de 1999. 

VkÇ" 	 s co 

Ver. Paulode Tarso Pereira 

José Miguel Martins 
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