
 
 

 

 

 

Diário Oficial 
Edição nº 00738 Terça-feira, 04 de dezembro de 2018 Município de São Jerônimo 

 

 

    

  

Sumário:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

  Diário Oficial Eletrônico 
         WWW.SAOJERONIMO.RS.GOV.BR 

  Atos Oficiais do Município de São Jerônimo/RS 
 

Imprensa Oficial do 

Município de São Jerônimo 
Lei Municipal nº 3.390 de 02 de 

setembro de 2015 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e 

Administração 

 

Fábio Medeiros de Freitas 

Responsável Edição/Publicação  

 

Local/Administração/Redação/Impressão 
Rua: Cel. Soares de Carvalho, 558 
Centro - São Jerônimo/RS 

 

 

Telefone: 

Recepção ............................  (51) 3651-1744 

 

E-mail: domsj@saojeronimo.rs.gov.br 

 

 

 

 

 

  

 

 
Certificado Digital acesse 

https://www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial 

   

Seção 01 - ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO – Páginas 02 a 05. 

Seção 02 - ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO – Página 06. 

 

 

 

 

 

 

Seção 03 - PUBLICIDADE DE CARÁTER INFORMATIVO/EDUCACIONAL - Sem publicação. 

 

mailto:domsj@saojeronimo.rs.gov.br


Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Terça-feira, 04 de dezembro de 2018 Edição nº 00738 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  2 

 

LEI N° 3.715, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício 

financeiro de 2019, compreendendo: 

 

 I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, 

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, 

inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
 

 II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como 

Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

 

CAPÍTULO II 

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

Seção I 

Da Estimativa da Receita 
 

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 

75.850.000,00 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais). 
 

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos 

recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da 

legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento: 

ESPECIFICAÇÃO   

 1 – RECEITAS CORRENTES  70.444.050,00 

 Receita de Impostos 8.158.595,00 

 Receita de Contribuições  2.312.000,00 

 Receita Patrimonial  4.194.250,00 

 Receita de Serviços  17.000,00 

 Transferências Correntes  
                               

48.783.205,00 

 Outras Receitas Correntes  6.979.000,00 

 2 – RECEITAS DE CAPITAL  7.017.550,00 

Transferências de Capital  6.588.050,00 

Alienação de Bens  400.000,00 

 Outras Receitas de Capital  29.500,00 

  

7 – RECEITAS CORRENTES  

      INTRAORÇAMENTÁRIAS 
5.039.000,00 

Receita de Contribuições – Intraorç. 3.039.000,00 

Outras Receitas Correntes – Intraorç. 2.000.000,00 

  

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA -6.650.600,00 

. . . .   

 TOTAL  75.850.000,00 

 

Seção II 

Da Fixação da Despesa 

 

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é 

fixada em R$ 75.850.000,00 (Setenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil 

reais) sendo: 

 

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 50.512.975,00 (Cinquenta milhões, quinhentos e 

doze mil, novecentos e setenta e cinco reais); 

 

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 25.337.025,00 (Vinte e cinco 

milhões, trezentos e trinta e sete mil e vinte e cinco reais); 

 

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento: 

 

GRUPO DE DESPESA  

3. DESPESAS CORRENTES 53.660.974,00 

 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 25.172.635,00 

 3.2 - Juros e Encargos da Dívida 250.000,00 

 3.3 - Outras Despesas Correntes 28.238.339,00 

4. DESPESAS DE CAPITAL 13.383.026,00 

 4.1 – Investimentos 11.853.026,00 

 4.3 – Amortização da Dívida 1.530.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.900.000,00 

RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 5.906.000,00 

  

TOTAL 75.850.000,00 

 

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3703/2018, 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 

2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das 

Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o 

detalhamento dos créditos orçamentários. 

 

Seção III 

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares 

 

Art. 7º Ficam autorizados: 

  

 I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos 

Suplementares até o limite de 20 % (vinte por cento) da sua despesa total fixada, 

compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir 

insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos 

provenientes de: 

 

 a) anulação parcial ou total de suas dotações; 

 b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 

anterior, efetivamente apurados em balanço; 

 c) excesso de arrecadação. 

 

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a 

abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % (vinte por cento) de sua 

despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a 

finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que 

sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do 

próprio Poder Legislativo. 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do 

exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que 

forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o 

exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente. 
 

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não 

será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender: 

  

I — Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e 

Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de 

despesas consignadas ao mesmo grupo; 
 

II — Despesas correntes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da 

dívida; 
 

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, 

alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. 
 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de 

transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada 

aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2018. 
 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 

antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-

financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. 
 

Art. 11. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as 

transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas 

até o dia 20 de cada mês. 
 

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma 

a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. 
 

Art. 13. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto 

para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos 

demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 

3.703/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.  

 

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas 

fiscais na audiência pública prevista no art. 9o, § 4o, da LC nº 101/2000, as 

receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão 

comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. 

 

Art. 14. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 3.716, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

MICROCRÉDITO. 
 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

L E I 

 

Art. 1º Fica criado, no Município de São Jerônimo, o Programa Municipal de 

Microcrédito, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

social do Município e formar programas de parceria para captação e destinação 

de recursos para os pequenos empreendedores conforme Programa Nacional de 

Microcrédito. 

 

Parágrafo Único - Fica autorizado o Executivo Municipal observando as 

possibilidades de escolhas para oportunizar a competição entre os demais agentes 

envolvidos, instituições de microcrédito e agentes de intermediação, na forma da 

Lei Federal 13.019/2014 ou Lei Federal 8.666/1993, firmar parceria ou 

credenciar uma ou mais operadora de crédito. 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei entende-se por: 

 

I - Microcrédito produtivo orientado: modalidade de financiamento que oferece 

crédito de pequeno valor a pessoas físicas e jurídicas, formais e informais, 

empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, na forma individual 

ou associativa, com a finalidade de atender suas necessidades financeiras, 

utilizando metodologia baseada no relacionamento direto com os 

empreendedores do local onde é executada a atividade econômica, na forma 

definida na Lei Federal nº 11.110, de 24 de abril de 2005; 

 

II - Agente de Oportunidade: pessoa treinada para atuar como responsável pela 

seleção, concessão do crédito, acompanhamento e fiscalização junto ao tomador 

final, beneficiário do Programa Gaúcho de Microcrédito; 

 

III - Agente de Intermediação - AGI: agente responsável pelo processo de 

intermediação financeira, que pode ser entendido como a captação de recursos 

junto às fontes de financiamento e o seu subsequente repasse para os 

financiamentos de microcrédito; e, 

 

IV - Instituição de Microcrédito - IM: instituição habilitada a operar com o 

microcrédito produtivo orientado e outros produtos e serviços relacionados junto 

ao Ministério de Trabalho e Emprego, órgão federal responsável por prestar, ao 

tomador final dos recursos, orientação de acesso ao crédito e gestão econômica e 

financeira, e também responsável por emprestar pequenas quantias, de forma 

rápida, sem a burocracia e exigência dos bancos tradicionais. 

 

Art. 3º São instituições integrantes do programa de microcrédito: 

 

I – As OSCIP’S, conforme inciso IX do artigo 3º da Lei 9790 de 23 de março de 

1999; 

II – Cooperativas de Crédito Singulares; 

III – Sociedades de crédito ao microempreendedor, conforme a Lei 10.194 de 14 

de fevereiro de 2001; 

IV – Outras instituições operadoras de microcrédito orientado. 

 

Art. 4º O programa Municipal de Microcrédito será coordenado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade Urbana. 

 

Parágrafo Único - Os encaminhamentos referentes ao crédito serão realizados 

pelos agentes de Crédito, servidores preparados a atender, encaminhar e prestar 

todas as informações pertinentes ao Programa de Crédito. 

 

Art. 5º O Programa de Microcrédito destina-se ao financiamento de pequenos 

empreendimentos formais ou informais, formados por: Micro, Pequenas 

Empresas, Cooperativas, Associações, Empreendimentos da Economia 

Doméstica e Familiar, Profissionais Liberais, Empreendedores Individuais, 

Pessoas Físicas ou Jurídicas. 
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Art. 6º Para se habilitar aos recursos do Programa, o beneficiado deverá atender 

as seguintes disposições legais: 

 

I - Apresentar prova de que não está em débito com a Fazenda Municipal, 

conforme... 

 

II - Se Pessoa Jurídica, apresentar prova de que não está em débito com o 

Sistema de Seguridade Social (INSS e FGTS), conforme estabelece o §3 do art. 

195 da Constituição Federal. 

 

III – O beneficiado deverá participar dos programas de formação e 

aperfeiçoamento oferecidos pela Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Mobilidade Urbana, através da Sala do Empreendedor para 

aprimoramento de gestão de seus empreendimentos. 

 

Art. 7º O programa tem como objetivos principais: 

 

I - Fomentar e financiar projetos que visam promover o desenvolvimento 

econômico e social mais harmônico; 
 

II - Fomentar ações empreendedoras, fornecer empréstimos que conjuguem o 

aperfeiçoamento da capacidade gerencial e produtiva, tornando o micro 

empreendimento mais competitivo; 
 

III – Auxiliar os micros empreendimentos na sua introdução, formalização, 

evolução e permanência no mercado, através do acesso ao crédito orientado. 
 

Art. 8º Poderá o Poder Executivo Municipal regulamentar por Decreto a presente 

Lei. 
 

Art. 9º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 4.913, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

REGULAMENTA A NÃO INCIDENCIA DO 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS EM OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADAS EM 

REGIME DE MUTIRÃO OU SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e em cumprimento aos dispostos 

elencados nos artigos 181 e 258 da Lei Municipal 415/90 e ainda considerando: 

 

A necessidade de regulamentar e padronizar os casos de não incidência do ISS, 

em virtude da prestação de serviços em obras de construção civil mediante mão 

de obra não remunerada, através de serviço voluntário ou em regime de mutirão, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Nos casos em que a prestação de serviço relativo a obra de construção 

civil, ocorrer mediante a utilização de serviço voluntário ou ainda através de 

regime de mutirão, será configurada a não incidência do ISS, quando: 

 

§1º O proprietário do imóvel ou o dono da obra de construção civil, seja pessoa 

física, não possua outro imóvel e a construção seja: 

I – Residencial e unifamiliar; 

II – O total de área construída não ultrapasse a metragem de 70,00 m2; 

III – Seja destinada ao seu uso próprio; 

IV – Seu enquadramento seja do tipo econômico ou popular; 

V – A execução da obra ocorra sem mão de obra remunerada, através de serviço 

voluntário, ou mediante a regime de mutirão; 

  

§2º O proprietário do imóvel ou dono da obra de construção civil, esteja 

enquadrado em um dos incisos I a IV do art. 57 da Lei Municipal nº 3.607/2017. 

 

§3º Para fins de comprovação da execução da obra mediante a utilização de mão 

de obra sem remuneração, através de prestação de serviço voluntário ou em 

regime de mutirão, deverá ser apresentada declaração informando o nome, CPF e 

endereço e listando a função realizada e as condições de trabalho exercidas 

durante a execução da obra, a qual ainda deverá ser subscrita por todos os 

participantes. 

 

§4º A execução de obra de construção civil realizada mediante utilização de 

trabalho voluntário ou em regime de mutirão deverá ser informada no pedido de 

licença para construção e a declaração elencada no § anterior deverá ser anexada 

junto ao pedido de vistoria de habite-se. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

DECRETO N° 4.914, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

REGULAMENTA O CANCELAMENTO DE 

NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVIÇOS 

 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica e em cumprimento aos dispostos 

elencados nos artigos 181 e 258 da Lei Municipal 415/90 e ainda considerando: 

 

A necessidade de regulamentar e padronizar o procedimento para a autorização 

dos pedidos de cancelamentos de notas fiscais eletrônicas de serviços, instituídas 

através da Lei Municipal nº 3.280/2014; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Os pedidos de cancelamento de nota fiscal eletrônica de serviços, serão 

autorizados quando: 

 

§1º A nota fiscal emitida apresentar incorreções de preenchimento em um ou 

mais dos campos obrigatórios listados no inciso I, e também quando for 

solicitado dentro do período de apuração da competência. 

 

I – Os campos de preenchimento obrigatório, são: 

 

a) O nome, endereço, CPF ou CNPJ do tomador do serviço; 

b) A discriminação das unidades e quantidades do serviço, quando for o caso; 

c) A discriminação dos serviços e da operação; 

d) Os valores unitários e total dos serviços e o valor total da operação; 

e) A discriminação da base de cálculo, alíquota e quando for o caso da opção ao 

simples nacional. 
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II – Poderão ser analisados e posteriormente autorizados pedidos de 

cancelamento de notas fiscais eletrônicas de serviço, emitidas em períodos de 

apuração já encerrados, desde que o pedido seja requerido junto ao protocolo 

municipal e anexada documentação comprobatória das incorreções elencadas no 

inciso anterior; 

 

III – Os pedidos de cancelamento de notas fiscais eletrônicas de serviço em que o 

período de apuração esteja encerrado, mesmo quando autorizados, não 

configuraram direito a restituição do imposto recolhido. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 
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RESOLUÇÃO Nº 22/2018 

 

Altera a data das Sessões Ordinárias dos dias 

24 e 31 de dezembro de 2018 da Câmara 

Municipal de São Jerônimo. 

 

 FILIPE ALMEIDA DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 

46, inciso I da Lei Orgânica do Município e artigo 35 do Regimento Interno, faço 

saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica alterada, em caráter excepcional, a data das sessões ordinárias da 

Câmara Municipal de Vereadores nos dias 24 e 31 de dezembro de 2018, as quais 

acontecerão nos dias 26 e 27 de dezembro de 2018, respectivamente. 

Art. 2º As demais disposições regimentais sobre as sessões ordinárias restam 

mantidas. 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Jerônimo, 04 de dezembro de 2018. 

Ver. Filipe Almeida de Souza 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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