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LEI N° 3.783, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE PROFESSOR DE 

EDEUCAÇÃO INFANTIL 

 

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 o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar nos termos 

do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o servidor abaixo listado para 

atuar na Secretaria Municipal de Educação: 

 

CARGO QUANT. ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

MENSAL 

BÁSICO 

Professor 

Educação 

Infantil 

01 (um) 
Ensino Superior 

Pedagogia 
25 horas R$ 1.758,45 

 

Parágrafo Único. O profissional contratado, com fundamento na presente 

Lei, contribuirá para o regime geral da previdência social. 

 

Art. 2º O contrato terá vigência por 05 (cinco) meses, sem possibilidade de 

prorrogação, e seguirá o estabelecido no Regime Jurídico e Plano de Carreira 

dos Servidores Municipais.  

 

Parágrafo Único: O contrato previsto na presente Lei poderá ser 

imediatamente rescindido, sem que tal fato implique em qualquer 

indenização aos contratados, salvo os dias trabalhados.  

 

Art. 3º O profissional contratado nos termos desta Lei não poderá receber 

atribuições ou encargos não previstos no Plano de Carreira dos Servidores 

Públicos. 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2019 – ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA 

SECRETARIA - SME 

31901100 -  Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 

 

Parágrafo Único. O impacto orçamentário financeiro integra esta Lei – 

Anexo I. 

 

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

          

       São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

 

 

LEI N° 3.784, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

ALTERA LEI 2.823/2009 QUE INSTITUIU O 

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO 

 

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 alterado o caput do artigo 5º da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 5º A carreira do magistério público municipal é constituída 

pelo conjunto de cargos efetivos de Professor, Pedagogo e 

Orientador Educacional, estruturada em seis (06) classes, dispostas 

gradualmente, com acesso sucessivo de classe a classe, três níveis 

de formação e um quadro especial em extinção, estabelecidos de 

acordo com a titulação pessoal do profissional da educação. 

 

Art. 2º Ficam alterados os incisos IV e V do artigo 6º da Lei Municipal 2.823 

de 30 de dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

IV – Pedagogo: profissional da educação com formação em curso 

superior de graduação em pedagogia, com atuação em atividades 

de apoio ou suporte direto à docência; 

 

V –Orientador Educacional: profissional da educação com 

formação em curso superior de graduação em pedagogia e registro 

no respectivo órgão de classe, com atuação em atividades de apoio 

ou suporte direto à docência; 

 

Art. 3º Inclui o inciso VII ao artigo 6º da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

VII – Coordenador Pedagógico: profissional com formação e 

experiência docente, que desempenha atividades envolvendo o 

planejamento, acompanhamento, organização e coordenação do 

processo didático-pedagógico da rede municipal de ensino e de 

apoio direto à docência. 

 

Art. 4º Fica alterado o artigo 12 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 12. A promoção a cada classe obedecerá aos seguintes 

requisitos de tempo e merecimento: 

I - Para a classe A - ingresso automático; 

 

II - Para a classe B: 

a) cinco (05) anos de interstício na classe A;  

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 

Educação, que somados perfaçam, no mínimo, cem (100) horas; 

 

III - Para a classe C: 

a) cinco (05) anos de interstício na classe B; 

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 

Educação, que perfaçam, no mínimo, cem (100) horas; 

 

IV - Para a classe D: 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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a) cinco (05) anos de interstício na classe C;  

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 

Educação, que perfaçam, no mínimo, cem (100) horas; 

 

V - Para a classe E: 

a) cinco (05) anos de interstício na classe D; 

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a 

Educação, que perfaçam, no mínimo, cem (100) horas; 

  

VI - Para a classe F: 

a) cinco (05) anos na classe E; 

b) cursos de atualização e aperfeiçoamento relacionados com a 

Educação, que perfaçam, no mínimo, cem (100) horas; 

  

§ 1º Serão considerados como cursos de atualização e 

aperfeiçoamento, na área da Educação, todos os cursos, encontros, 

congressos, seminários e similares, cujos certificados apresentem 

conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão 

expedidor. 

 

§ 2º Os cursos devem ser realizados dentro do período determinado 

para cada interstício. 

 

§3º Nos meses de junho e dezembro de cada ano, a Secretaria de 

Educação fará a verificação das promoções, sendo analisada, 

nessa oportunidade, o cumprimento do interstício e a ocorrência ou 

não das causas suspensivas ou interruptivas, a realização dos 

cursos de qualificação. 

 

§ 4º É de responsabilidade do profissional da educação entregar os 

certificados de seus cursos de atualização, nas datas determinadas 

e divulgadas pela Secretaria de Educação.  

 

Art. 5º Fica alterado o caput do artigo 17 da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 17. A Comissão de Avaliação da Promoção será constituída 

por dois representantes da Secretaria Municipal da Educação com 

nível superior completo na área da educação e três profissionais da 

educação escolhidos pelos membros do magistério, dentre os da 

classe mais elevada. 

 

Art. 6º Ficam alterados os incisos II e III do artigo 21 da Lei Municipal 

2.823 de 30 de dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

II - Nível 2: formação específica em curso de pós-graduação de 

Especialização ou Aperfeiçoamento, desde que haja correlação 

com a área da educação com posterior regulamentação por decreto 

municipal. 

 

III - Nível 3: formação específica em curso de pós-graduação de 

Mestrado ou Doutorado, desde que haja correlação com a área da 

educação com posterior regulamentação por decreto municipal. 

 

Art. 7º Fica incluído o §4º artigo 21 da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

§4º A mudança para os níveis 2 e 3, dependerá também do 

atendimento dos requisitos do nível imediatamente anterior. 

 

Art. 8º Fica alterado o artigo 22 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 22. Para os profissionais Pedagogos e os Orientadores 

Educacionais, são assegurados os seguintes níveis:  

 

 I - Nível 1: formação específica em nível superior, em curso de 

graduação de pedagogia. 

 

II - Nível 2: formação em curso de pós-graduação de 

especialização ou Aperfeiçoamento, desde que haja correlação com 

a área da educação com posterior regulamentação por decreto 

municipal. 

 

III - Nível 3 – formação específica em curso de Pós-graduação de 

Mestrado ou Doutorado, desde que haja correlação com a área da 

educação com posterior regulamentação por decreto municipal. 

 

§1º A mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária, 

incidente sobre o vencimento básico dos Pedagogos e dos 

Orientadores Educacionais, nos seguintes percentuais: 

I - no nível 2 – 10%    

II - no nível 3 – 20% 

 

§2º A mudança para os níveis 2 e 3, dependerá também do 

atendimento dos requisitos do nível imediatamente anterior. 

 

Art. 9º Fica alterado o artigo 29 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 29. O concurso público para Pedagogo e Orientador 

Educacional será realizado em conformidade com as formações 

específicas para cada um dos respectivos cargos: 

 

I - Para Pedagogo: graduação em curso superior de pedagogia; 

 

II - Para Orientador Educacional: graduação em curso superior de 

pedagogia e registro no respectivo órgão de classe. 

 

Art. 10. Fica alterado o artigo 37 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 37. São criados 183 de professor sendo: 10 cargos para 

Educação especial, 40 cargos para Educação Infantil, 01 cargo 

para professor pré-escola, 60 cargos para Séries Iniciais e 72 

cargos para Séries Finais do Ensino Fundamental, além de 15 

cargos de Pedagogos e 05 cargos de Orientador Educacional. 

 

§ 1º As especificações e requisitos de provimento dos cargos 

efetivos são as que constam nos Anexos I a V desta Lei, bem como 

aquelas indicadas pelas disposições deste Capítulo e do Capítulo V 

(Do Recrutamento e Seleção) desta Lei. 

  

§ 2º A destinação dos cargos para as respectivas áreas de atuação 

e cargas horárias será definida no edital do concurso, sendo 

também indicado no ato de nomeação. 

 

Art. 11. Fica alterado o Anexo III da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 
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Anexo III 

CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Síntese dos Deveres: Executar atividades específicas de assistência 

ao educando, individualmente ou em grupo, além do planejamento, 

coordenação, supervisão, execução, aconselhamento e 

acompanhamento relativo às atividades de orientação educacional 

no âmbito da Rede Municipal de Ensino. 

Exemplos de Atribuições: Elaborar estudos, pesquisas, análises e 

pareceres no seu campo profissional; planejar e coordenar a 

implantação do serviço de Orientação Educacional em nível de 

Escola ou de sistema de ensino; coordenar a orientação vocacional 

do educando, incorporando-o ao processo educativo global; 

coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e 

habilidades do educando; coordenar o processo de informação 

educacional e profissional com vista à orientação vocacional; 

sistematizar o processo de intercâmbio de informações necessárias 

ao conhecimento global do educando; sistematizar o processo de 

acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros especialistas 

aqueles que exigirem assistência especial; supervisionar estágios 

na área de Orientação Educacional; participar no processo de 

identificação das características básicas da comunidade escolar, 

participar da elaboração das diretrizes educacionais e do 

planejamento do sistema local; acompanhar turmas e grupos, 

realizando entrevistas e aconselhamentos, encaminhando, quando 

necessário, a outros profissionais; acompanhar o trabalho dos 

professores e demais profissionais da educação, orientando na 

identificação de comportamentos e selecionando alternativas a 

serem adotadas; integrar o processo de controle das unidades 

escolares, atendendo direta ou indiretamente às escolas; 

sistematizar as informações coletadas, necessárias ao 

conhecimento global do educando; avaliar  o andamento do 

processo educacional e a recuperação dos alunos; fazer 

encaminhamento dos alunos estagiários; trabalhar com a 

integração escola-família-comunidade; demais atividades 

correlatas e/ou necessárias ao exercício do cargo. 

Condições de Trabalho: 

Carga horária semanal de 40 horas. 

Requisitos para preenchimento: 

a) Instrução: Formação em curso superior de Pedagogia  

b) Dois (2) anos de experiência docente. 

c) Registro profissional no respectivo órgão de classe como 

Orientador Educacional 

d) Idade: Mínima: 18 anos 

 

Art. 12. Fica alterado o quadro do artigo 38 da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Cargos Nº de Alunos Especificação Gratificação 

08 Até 100 Cargo de Direção FG 1 

08 De 101 a 150 Cargo de Direção FG 2 

08 A partir de 151 Cargo Direção FG 3 

04 Mais de 151 Cargo de vice direção FG 1 

 

Art. 13. Ficam alterados os quadros do inciso I e II do artigo 39 da Lei 

Municipal 2.823 de 30 de dezembro de 2009, ficando com a seguinte 

redação: 

 

 

I – Cargos Efetivos: 

Denominação Vencimento Básico 

Professor – 25 horas/semanais R$ 1.758,45 

Pedagogo – 40 horas/semanais R$ 2.881,68 

Orientador Educacional - 40 horas/semanais R$ 2.881,68 

 

II – Cargos efetivos de professor, enquadrados no quadro especial 

de extinção, criados na forma do art. 47 das Disposições Finais 

Transitórias: 

 

Formação 
Carga Horária 

Semanal 

Vencimento 

Básico 

Normal - nível médio 25 horas R$ 1.598,59 

Professor Nível 1 25 horas R$ 1.758,45 

 

Art. 14. Fica alterado o artigo 43 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro 

de 2009, ficando com a seguinte redação: 

 

Art. 43. Consideram-se como de necessidade temporária as 

contratações que visem a: 

 

I - Suprir a falta de servidores aprovados em concurso público; 

II – Substituir servidores, nas seguintes situações: 

a) Licença maternidade ou adotante, pelo prazo de 120 (cento e 

vinte dias) ou 180 (cento e oitenta dias), nos casos de prorrogação 

prevista em lei Municipal); 

b) Férias, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; 

c) Licença para tratamento de saúde ou auxílio-doença, pelo prazo 

máximo de 06 (seis) meses; 

III- outras situações excepcionais ou temporárias, relacionadas 

diretamente às necessidades do ensino local. 

 

Parágrafo Único – as contratações de que tratam este artigo 

poderão ser realizadas com a carga horária necessária para 

atender a excepcionalidade, sempre respeitando a 

proporcionalidade dos vencimentos. 

 

 

Art. 15. Fica alterado o art. 47 da Lei Municipal 2.823 de 30 de dezembro de 

2009, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 47. Aos professores efetivos, com formação em cursos 

superiores de licenciatura de curta duração, com formação em 

curso Normal de nível médio ou com graduação na área de 

educação, exceto o previsto no art. 21 desta Lei, será assegurado 

um quadro especial e em extinção, com vencimento básico 

específico, na forma disposta por esta Lei, em seu art. 39, inc. II. 

 

§1º Esses professores permanecerão em exercício de suas 

atividades e integrarão o quadro especial em extinção, até que 

adquiram a formação em licenciatura em pedagogia, nos termos 

das normas instituídas por esta Lei, oportunidade em que 

ingressarão, automaticamente, no nível 1, sendo que sua 
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remuneração passará a ter como base o vencimento básico definido 

na tabela de pagamento do art. 39, no inc. I. 

 

§ 2º Para os Professores descritos no caput, são assegurados os 

seguintes níveis: 

 

I - Nível 0: para o profissional com formação em cursos superiores 

de licenciatura de curta duração ou com formação em curso 

Normal de nível médio; 

 

II – Nível 1: formação de nível superior com graduação na área de 

educação; 

 

III – Nível 2: formação específica em curso de pós-graduação de 

Especialização ou Aperfeiçoamento, desde que haja correlação 

com a área da educação com posterior regulamentação por decreto 

municipal. 

 

IV – Nível 3: formação específica em curso de pós-graduação de 

Mestrado ou Doutorado, desde que haja correlação com a área da 

educação com posterior regulamentação por decreto municipal. 

 

§3º A mudança de nível importará em uma retribuição pecuniária, 

incidente sobre o vencimento básico dos professores, nos seguintes 

percentuais: 

I - No nível 2 - 10 %  

II - No nível 3 - 20% 

 

§4º Os percentuais definidos nos incisos I e II do §3º deste artigo 

não são cumulativos, passando o profissional da educação, a cada 

mudança de nível, a perceber apenas o percentual correspondente 

ao novo nível para a qual progrediu. 

 

§5º A mudança para os níveis 2 e 3, dependerá também do 

atendimento dos requisitos do nível imediatamente anterior. 

 

Art. 16. Ficam revogados os artigos 48 e 50 da Lei Municipal 2.823 de 30 de 

dezembro de 2009. 

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

       São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 052/2019 

MODALIDADE: PP 005/2019 

PROCESSO ADM: 018/2019 

CONTRATADA: SERGIO VINICIUS BIERHALS 

OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 16 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57,  inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

DATA: 24 DE ABRIL DE 2019 

FISCAL: MARIA NAZARÉ DIAS DORNELES 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

 

TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 106/2017 

MODALIDADE: INEX 002/2017 

PROCESSO ADM: 236/2017 

CONTRATADA: TECMIDIA WEB EIRELLI - ME 

OBJETO: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INTERNET POSTOS DE 

SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57,  inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

DATA: 22 DE MAIO DE 2019 

FISCAL: CELOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

CONVOCAÇÃO 

Pregão Presencial nº 060/2019 

Proc. Adm. 372/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR 

INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

CLASSE I,  CONFORME ANEXO I. 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de São Jerônimo, convocam as 

empresas: AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA e 

AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, participantes do 

processo licitatório Pregão Presencial nº 060/19, para a sessão pública de 

julgamento da habilitação do referido processo licitatório, que ocorrerá no 

dia 12/07/2019, às 14h, na sala de reuniões da Prefeitura, localizada na Rua 

Cel. Soares de Carvalho nº 558-Centro, São Jerônimo/RS. 

                                                            São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Claudio Ewerton Esswein 

Pregoeiro 

Tiago Oliveira dos Santos 

Membro da Equipe de Apoio 

Daniel de Oliveira Jacob 

Membro da Equipe de Apoio 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Ampla Concorrência c/preferência p/ME e EPP 

Pregão Presencial nº 083/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial nº 083/19-Tipo: Menor 

preço - Objeto: Aquisição de Cesto aéreo simples isolado, equipamento com 

as especificações técnicas, descritas no anexo I. Data de Abertura: 

24.07.2019, às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado no seguinte 

endereço eletrônico: www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais informações 

poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de 

Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-

mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Ampla Concorrência c/preferência p/ME e EPP 

Pregão Presencial nº 084/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial nº 084/19-Tipo: Menor 

preço - Objeto: Registro de preços para AQUISIÇÃO  DE MATERIAL P/ 

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. Data de Abertura: 25.07.2019, às 10:00 

http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
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horas. O Edital poderá ser retirado no seguinte endereço eletrônico: 

www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas junto 

ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de Carvalho n. º 558 – São 

Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-mail: 

licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 186/2019-DL 

Processo Nr.: 0574/2019 

Fornecedor: RUAN CAMARGO DA SILVA  

Código: 7013 

Endereço: AV RIO BRANCO, 953, CASA  

Cidade: São Jerônimo - RS 

CNPJ: 02.832.486/0001-50 

Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A 

MUNÍCIPE COM TRANSLADO PORTO ALEGRE X SÃO JERÔNIMO. 

Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 

SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 

TRANSLADO, ORGANIZAÇÃO E 

URNA (03-46-0003) 
SER 2.130,00 2.130,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

Valor da Despesa: R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais). 

Pagamento: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DAS NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 11 de julho de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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Resolução nº 09/2019 

 

Acrescenta a “Subseção VI” e o “Artigo 65 – 

D” no Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores do Município de São Jerônimo, que 

cria a Comissão de Transporte, Trânsito e 

Mobilidade Urbana. 

 

RODRIGO DORNELLES MARCOLIN, Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, FAZ 

SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  

 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º Acrescenta a “Subseção VI e o Artigo 65 – D” no Regimento Interno 

da Câmara de Vereadores do Município de São Jerônimo, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

   

“SUBSEÇÃO VI – DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

Art. 65 – D – Compete à Comissão de Transporte, Trânsito e 

Mobilidade Urbana, opinar, analisar, propor, fiscalizar, votar e 

emitir parecer e relatório, quando necessário, sobre os Projetos de 

Lei que tratem de todo e qualquer assunto que envolva, direta e 

indiretamente, o transporte público e a mobilidade urbana, e, 

ainda, acompanhar os programas, projetos e ações governamentais 

nas áreas de competência da Comissão, consoante ao disposto no 

artigo 49 deste Regimento Interno, em especial sobre: 

 

 

I – sistema de transporte público municipal individual ou coletivo 

de passageiros, tráfego e trânsito; 

II – exploração direta ou mediante delegação, de serviço público de 

transporte e seu regime jurídico; 

III – política de educação para a segurança no trânsito; 

IV – sistema viário municipal; 

V – transporte escolar;” 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

   

                                               Gabinete da Presidência, 09 de julho de 2019. 

 

Ver. RODRIGO DORNELLES MARCOLIN 

Presidente da Câmara de Vereadores 

 

Portaria N.º 27/2019 

 

Exonera a Senhora Jaqueline dos Santos 

Rodrigues do Cargo de Assessora Parlamentar 

da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo. 

 

Rodrigo Dornelles Marcolin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, exonera do Cargo de 

Assessora Parlamentar da Câmara Municipal de São Jerônimo, a Senhora 

Jaqueline dos Santos Rodrigues. 

              São Jerônimo, 09 de julho de 2019.  

Rodrigo Dornelles Marcolin 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 
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