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LEI N° 4.158 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO 

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2023 

 

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 2023, compreendendo: 

  

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, 

órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; 

  

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos da Administração. 

 

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$ 113.781.946,80 (Cento e treze milhões, setecentos e oitenta e um mil, 

novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). 

  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 TOTAL 

 1 – RECEITAS CORRENTES                        102.134.502,80 

 Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria                           9.835.143,00 

 Receita de Contribuições                            3.054.500,00 

 Receita Patrimonial                            9.738.079,80 

 Receita Agropecuária                                           0,00 

 Receita Industrial                                           0,00 

 Receita de Serviços                                    1.500,00 

 Transferências Correntes                          74.776.980,00  

 Outras Receitas Correntes                            4.728.300,00 

 2 – RECEITAS DE CAPITAL                          17.927.750,00 

Operações de Crédito Internas                                            0,00  

Operações de Crédito Externas                                            0,00 

Transferências de Capital                          17.720.750,00  

Alienação de Bens                                            0,00 

 Outras Receitas de Capital                                207.000,00 

  

7 – RECEITAS CORRENTES  

      INTRAORÇAMENTÁRIAS 
                          3.430.000,00 

Receita de Contribuições – Intraorç.                           3.430.000,00 

Receita Parimonial – Intraorç.                                           0,00 

Outras Receitas Correntes – Intraorç.                                           0,00 

  

8 – RECEITAS DE CAPITAL  

     INTRAORÇAMENTÁRIAS 
                                         0,00 

Alienação de Bens – Intraorç.                                          0,00  

Amortização de Empréstimos – Intraorç.                                          0,00 

Outras Receitas de Capital – Intraorç.                                          0,00 

  

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA                         -9.710.306,00 

-Deduções da Receita Orçamentária                           -9.710.306,00 

 TOTAL                       113.781.946,80 

 

 

Seção II 

Da Fixação da Despesa 

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

Orçamentária, é fixada em R$ 113.781.946,80 (Cento e treze milhões, setecentos 

e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) sendo: 

  I - No Orçamento Fiscal, em R$ 79.421.757,00 (Setenta e 

nove milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais); 

  II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 34.360.189,80 

(Trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e nove reais e 

oitenta centavos); 

 

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

 

GRUPO DE DESPESA TOTAL 

3. DESPESAS CORRENTES                           74.269.313,15 

 3.1 - Pessoal e Encargos 

Sociais 

                          32.685.073,09 

3.1 - Pessoal e Encargos 

Social 

         Operações 

Intraorçamentárias 

                            4.631.500,00                     

 3.2 - Juros e Encargos da 

Dívida 

                            2.000.000,00 

 3.3 - Outras Despesas 

Correntes 

                          34.952.740,06 

  Operações 

Intraorçamentárias                                                    

                             0,00  

4. DESPESAS DE CAPITAL                           28.071.251,70 

 4.1 – Investimentos                           25.761.251,70 

 4.1 – Investimentos –       

           Op.Intraorçamentárias 

                                            0,00  

 4.2 - Inversões Financeiras                                              0,00 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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 4.2 – Inversões Financeiras –  

           Op.Intraorçamentárias. 

                                            0,00 

 4.3 – Amortização da Dívida                              2.310.000,00 

 4.3 – Amortização da Dívida 

–  

          Op.Intraorçamentárias. 

                                             0,00 

9.9  - Reserva de Contingência                              2.468.881,95 

9.9 – Reserva de Contingência 

do RPPS 

                             8.972.500,00 

  

TOTAL                           113.781.946,80 

 

  Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. I da Lei Municipal nº 

4139/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 

Financeiro de 2023, 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% 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, inclusive a Reserva de 

Contingência, observado o disposto no art. 26 da  Lei Municipal Nº 4139/2022, 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 

2023; 

  b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como 

o que for gerado em 2023 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas 

as respectivas fontes/destinações de recursos; 

 c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da 

Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de 

recursos. 

 

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

Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua 

despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, 

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. 

  

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput 

abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na 

Lei Orçamentária através de créditos especiais. 

 

 Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do 

artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo 

também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de: 

  I — 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 — dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre 

a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – 

Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais; 

 III — dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações 

de crédito, alienação de bens móveis e imóveis 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 2023. 

  Art. 10. 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. 11. 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. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante 

previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal 

previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, “a”, da 

Lei Municipal Nº    4139 /2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2023 em conformidade com o disposto no art. 2º, 

§§ 1º e 2º da referida Lei.  

 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 e 

nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as 

metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. 

 Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e 

descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas 

orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham 

a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de 

Contas do Estado (TCE-RS).  

 Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.159, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

Concede isenção de Taxa de Licença para 

Localização e Funcionamento e Taxa de 

Serviços de Vigilância Sanitária ao 

Microempreendedor Individual – MEI. 

 

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 isento do pagamento da Taxa de Licença para Localização e 

Funcionamento, prevista no artigo 99 da Lei Municipal nº 415/1990 e das Taxa 

de Serviços de Vigilância Sanitária, previstas no artigo 37 da Lei Municipal 

3.616/2018, o Microempreendedor Individual, optante pelo Sistema de 

Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples 
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Nacional – SIMEI, em atendimento ao disposto no §3º, do artigo 4º, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

 

Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º desta lei não exime o Microempreendedor 

Individual – MEI optante pelo Simples Nacional – SIMEI da inscrição e 

atualização de seus dados perante o Cadastro de Contribuintes Municipais e do 

cumprimento das demais obrigações acessórias. 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2023. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.160, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

ALTERA O ARTIGO 19 DA LEI 

MUNICIPAL 4.025/22 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

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 O Artigo 19 da Lei Municipal 4.025/22, passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 19º É o seguinte o quadro dos cargos em Comissão e Função 

Gratificadas da administração do Legislativo. 

Nº DE 

CARGOS 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO PADRÃO 

23 1.1 Assessor Legislativo CC1 ou FG1 

01 1.1 Assessor de Comunicação CC1 ou FG1 

01 1.1 Assessor de TI CC1 ou FG1 

01 1.2 Assessor do Gabinete Presidência CC2 ou FG2 

01 3.3 Coordenador de Patrimônio e 

Inventário 

FG3 

01 3.3 Coordenador de Finanças FG3 

01 1.4 Procurador Legislativo CC4 ou FG4 

 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor 

no dia 01/01/2023. 

 
Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.161, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A 

COMISSÃO DE COMPRAS E 

CONTRATAÇÕES, COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO, AGENTE DE 

CONTRAÇÃO E EQUIPE DE APOIO DAS 

LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO 

DE CONFORMIDADE COM A LEI 

14.133/21 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

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 instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, a Comissão de Compras e Contratações, Comissão de Fiscalização, os 

Agentes de Contratações e a Equipe de Apoio das Licitações, referida na Lei 

Federal n.º 14.133/21. 

 

DA COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES: 

 

Art. 2º A Comissão de Compras e Contratações será composta de 03 (três) 

membros, nomeados através de Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal, 

no mês de janeiro de cada exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de 

dezembro do ano corrente, da respectiva nomeação. 

 

Parágrafo Único – Na Portaria de nomeação será indicado o Coordenador da 

Comissão de Compras e Contratações. 

 

Art. 3ºA Comissão de Compras e Contratações será responsável pela fase 

Preparatória do Processo de Licitação (Art. 18, incisos I a IV), ou seja, a 

instrução do processo licitatório, que é caracterizada pelo planejamento, sempre 

que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 

considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 

contratação, compreendidos: 

 

I. a descrição da necessidade 

da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o 

interesse público envolvido; 

II.a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de 

referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso; 

III.a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e 

ofertadas e das condições de recebimento; 

IV.o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua 

formação. 

 

DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO: 

 

Art. 4º O Agente de Contratação, em número de 02 (dois), nomeados através de 

Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal, no mês de janeiro de cada 

exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de dezembro do ano corrente, da 

respectiva nomeação. 

 

Art. 5º O agente de contratação será designado pela autoridade competente, entre 

servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 

Administração Pública, para: 

 

I.tomar decisões acerca do procedimento licitatório; 

II.acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a 

fase preparatória; 

III.dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em 

observância ao princípio da celeridade; e 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Edição Extra nº 1723 - 674 

 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  5 
 

IV.executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do 

certame até a homologação. 

 

Art. 6º Caberá ao agente de contratação, em especial: 

 

I.acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo 

diligências, se for o caso, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, 

em especial na confecção dos seguintes artefatos: 

 

a)estudos técnicos preliminares; 

b)anteprojeto, termo de referência ou projeto básico; e 

c)pesquisa de preços. 

 

II.conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações: 

 

a)receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 

edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração desses documentos; 

b)verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

c)coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

d)verificar e julgar as condições de habilitação; 

e)sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

f)indicar o vencedor do certame; 

g)conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

h)encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de 

julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade 

superior para adjudicação e homologação. 

 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o 

Art. 8º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando 

induzido a erro pela atuação da equipe. 

 

§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à 

supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução processual, 

eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefatos arrolados. 

 

Art. 7º  O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do 

órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão. 

 

DA EQUIPE DE APOIO 

 

Art. 8º A Equipe de Apoio será composta por 03 (três) membros, nomeados 

através de Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal, no mês de janeiro de 

cada exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de dezembro do ano 

corrente, da respectiva nomeação. 

 

Art. 9º A equipe de apoio será designada, para auxiliar os agentes de contratação 

no desempenho e na condução de todas as etapas do processo licitatório, o que 

inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e 

contratos, dentre outros. 

 

Art. 10.  Caberá à equipe de apoio auxiliar os agentes de contratação ou a 

comissão de contratação nas etapas do processo licitatório. 

 

Parágrafo único.  A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do 

órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade 

licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão. 

 

DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 11. A Comissão de Fiscalização será composta de 03 (três) membros, 

nomeados através de Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal, no mês de 

janeiro de cada exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de dezembro do 

ano corrente, da respectiva nomeação. 

 

Parágrafo Único – Na Portaria de nomeação serão indicados o Coordenador, o 

Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo da Comissão de Fiscalização. 

 

Art. 12. O Fiscal Técnico será aquele que acompanha a execução do Objeto, o 

Fiscal Administrativo auxilia o Coordenador nos aspectos administrativos e 

relatórios. 

 

Art. 13. A Comissão de Fiscalização terá as atribuições conferidas pelo Artigo 

117 da Lei Federal 14.133/2021. 

 

DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 14. Os membros da comissão de Compras e Contratações, comissão de 

Fiscalização, Agentes de Contração e a Equipe de Apoio, receberão Jeton pela 

participação e desenvolvimento de atividades nas suas respectivas reuniões. 

 

§ 1ºO valor do Jeton pela participação nas reuniões é de R$ 263,13 (duzentos e 

sessenta e três reais e treze centavos); 

 

§ 2ºO Coordenador da Comissão de Compras, o Coordenador da Comissão de 

Fiscalização e os Agentes de Contratação, receberam o Jeton previsto no 

Parágrafo 1º, acrescido de 50% (cinquenta por cento). 

 

§ 3º O Valor do Jeton estabelecido no parágrafo primeiro será reajustado, na 

mesma data e nos mesmos índices do reajuste dos vencimentos dos servidores do 

poder Legislativo Municipal. 

 

§ 4º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações mensais nas 

reuniões da Comissão. 

 

§ 5º O membro da comissão que, injustificadamente deixar de comparecer a mais 

de 03 (três) sessões ou atos da Comissão será excluído de pronto da Comissão. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15.  Os membros das comissões, agentes de contratações e equipe de apoio, 

responderão pelos seus atos, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 16. As despesas necessárias à execução desta lei correrão à conta das 

seguintes dotações próprias. 

 

Art. 17º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário em especial a Lei Municipal 4.026/22. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 
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LEI N° 4.162, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A 

OUVIDORIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

SÃO JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

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 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Fica instituída a Ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, como meio de interlocução, com a sociedade, constituindo-se de um 

canal aberto para o recebimento de solicitações, informações, reclamações, 

sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados a 

suas atribuições e competências. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 2ºCompete à ouvidoria da Câmara Municipal de São Jerônimo: 

 

I -Receber, analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações da sociedade 

civil dirigidas à Câmara Municipal; 

 

II -Organizar os Canais de acesso do Cidadão à Câmara Municipal, simplificando 

procedimentos; 

 

III - Orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações 

dirigidas à ouvidoria; 

 

IV - Fornecer informações, material educativo e orientação aos cidadãos quando 

as manifestações não forem de competência da Ouvidoria da Câmara Municipal; 

 

V - Responder aos cidadãos e entidades quanto às providências adotadas em face 

de suas manifestações; 

 

VI - Auxiliar a Câmara Municipal na tomada de medidas necessárias à 

regularidade dos trabalhos, bem como no saneamento de violações, ilegalidades e 

abusos constatados; 

 

VII - Auxiliar na divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal dando 

conhecimento dos mecanismos de participação social. 

 

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3ºA estrutura da Ouvidoria será composta por 02 (dois) membros, servidores 

do Poder Legislativo, estáveis ou não, designados através de Portaria expedida 

pelo Presidente da Câmara de Vereadores. 

 

Parágrafo Único – A Portaria descrita no Caput designará o Ouvidor que será o 

responsável pela coordenação da Ouvidoria, o que não implica em afastamento 

dele, das funções do cargo ocupado pelo servidor e o assessor da ouvidoria. 

 

Art. 4º Os membros da Ouvidoria receberão o valor correspondente a R$ 263,13 

(duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), a título de Jeton, pela 

participação e desenvolvimento de atividades nas reuniões da Ouvidoria. 

 

§ 1ºO Ouvidor receberá o jeton previsto no caput, acrescido de 50% (cinquenta 

por cento). 

 

§2º O Valor do Jeton estabelecido no caput será reajustado, anualmente, na 

mesma data e no mesmo índice do reajuste dos vencimentos dos servidores do 

poder Legislativo Municipal. 

 

§3º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações mensais nas 

reuniões da Ouvidoria. 

 

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES E PRERROGATIVAS 

 

Art. 5º A ouvidoria, para o exercício de suas funções, terá as seguintes 

prerrogativas: 

 

I - Requisitar informações às unidades e servidores da Câmara Municipal; 

 

II - Solicitar documentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições, por 

intermédio da Presidência da Câmara Municipal. 

 

§1º As unidades e servidores da Câmara Municipal terão prazo de 10 (dez) dias 

para responder às solicitações encaminhadas pela Ouvidoria, prazo este que 

poderá ser prorrogado, por igual período, em função da complexidade do assunto. 

 

§2º O Descumprimento do prazo ou a ausência de respostas deverá ser 

comunicado ao Presidente da Câmara Municipal. 

 

Art. 6º São Deveres dos membros da Ouvidoria: 

 

I - Exercer suas funções com independência e autonomia, visando garantir o 

direito de manifestação dos cidadãos; 

 

II - Remeter para a mesa Diretora a proposição de medidas para sanar as 

violações de direito, as ilegalidades e os abusos de poder constatados na Câmara 

Municipal; 

 

III - Sugerir, quando cabível, a adoção de providências ou apuração de atos 

considerados irregulares ou ilegais; 

 

IV - Arquivar, de forma fundamentada, reclamação recebida que, por qualquer 

motivo, não deve ser respondido. 

 

V - Manter sigilo sobre os dados dos usuários dos serviços da Ouvidoria; 

 

VI - Promover estudos e pesquisas objetivando o aprimoramento da prestação de 

serviços da Ouvidoria; 

 

VII - Solicitar a Presidência da Câmara o encaminhamento de procedimentos às 

autoridades competentes; 

 

VIII - Solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados por 

ação da Ouvidoria; 
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IX - Elaborar relatório de Gestão anual das atividades da Ouvidoria para 

encaminhamento ao Presidente da Casa, disponibilizando-os para conhecimento 

dos cidadãos; 

 

X - Propor a mesa diretora, a elaboração de palestras, seminários e eventos 

técnicos com temas relacionados às atividades da Ouvidoria; 

 

XI - Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relativa as 

denúncias, reclamações e sugestões recebidas. 

 

Parágrafo Único – O Relatório de gestão de que trata o inciso IX do Caput, que 

será publicado no mês de janeiro de cada ano, deverá indicar, ao menos: 

 

I - O número de manifestações recebidas no ano anterior; 

 

II - Os motivos das manifestações; 

 

III - A análise dos pontos recorrentes; 

 

IV - As providências adotadas pela administração pública nas soluções 

apresentadas. 

 

CAPÍTULO V – DAS MANIFESTAÇÕES E PRAZOS 

 

Art. 7ºA ouvidoria encaminhará resposta conclusiva ao cidadão, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 10 (dez) 

dias, a contar do recebimento da manifestação. 

 

§ 1º Será considerada conclusiva a resposta que oferecer ao interessado a análise 

prévia realizada, bem como as medidas requeridas às áreas internas, ou a 

justificativa no caso de impossibilidade de fazê-lo. 

 

§ 2º A contagem de início e término do prazo de resposta será prorrogada para o 

dia útil subsequente, nos dias e horários em que a Câmara Municipal não estiver 

em funcionamento. 

 

§ 3º Em não sendo possível oferecer resposta conclusiva no prazo estabelecido 

no caput, a Ouvidoria, oferecerá, mensalmente, resposta intermediária, 

informando acerca da análise prévia dos encaminhamentos realizados e das 

etapas e prazos previstos para o encerramento do processamento da sugestão. 

 

Art. 8º A Câmara Municipal deverá colocar à disposição do Usuário, formulário 

simplificado e de fácil compreensão para a apresentação das manifestações 

dirigidas à Ouvidoria. 

 

Art. 9ºOs procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações 

observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva 

resolução. 

 

Parágrafo Único – A efetiva resolução das manifestações dos usuários 

compreende: 

 

I - Recepção da manifestação no canal de atendimento adequado; 

 

II - Emissão de comprovante de recebimento da manifestação; 

 

III - Análise e obtenção de informações, quando necessário; 

 

IV - Decisão administrativa final; 

 

V - Ciência ao Usuário. 

 

Art. 10.A Ouvidoria receberá e registrará as manifestações anônimas que pela 

Descrição dos fatos forneçam indícios suficientes à verificação de sua 

verossimilhança. 

 

§ 1º Caso não haja indícios suficientes à verossimilhança da denúncia anônima, o 

ouvidor deverá arquivá-la, fundamentando sua decisão. 

 

§ 2º O denunciante anônimo não receberá número de protocolo e nem resposta da 

Ouvidoria. 

 

CAPÍTULO VI – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Art. 11. A Câmara Municipal garantirá o acesso do Cidadão à Ouvidoria por 

meio de canais de Comunicação ágeis e eficazes, tais como: 

 

I - Acesso por meio de Página eletrônica da Câmara Municipal na Internet, 

contendo formulário específico para o registro de manifestações, com link de 

fácil visualização; 

 

II - Serviços de Atendimento presencial, na Sede do Poder. 

 

Parágrafo Único – Para garantir a efetividade de suas atribuições, a Ouvidoria 

poderá condicionar o seguimento da solicitação à apresentação d documentos 

e/ou provas. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12. A Câmara Municipal de São Jerônimo dará ampla divulgação da 

existência da Ouvidoria e suas respectivas atribuições pelos meios de 

comunicação utilizados pela casa. 

 

Art. 13. Revogadas as disposições em contrário. Está Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, em especial a Lei 3.850/2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

LEI N° 4.163, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

INSTITUI E REGULAMENTA A 

COMISSÃO DE APOIO LEGISLATIVO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

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 
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, a Comissão de Apoio Legislativo. 

 

Art. 2ºA Comissão de apoio legislativo será composta de 04 (quatro) membros, 

nomeados através de Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal, no mês de 

janeiro de cada exercício legislativo, com mandato até o dia 31 de dezembro do 

ano corrente, da respectiva nomeação. 

 

Parágrafo Único. A Portaria descrita no caput designará, dentre os membros, o 

Coordenador da Comissão e os assessores das Comissões Legislativas de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Orçamento do Poder Legislativo 

Municipal e o Assessor de Programação. 

 

Art. 3º Compete aos assessores das Comissões de Constituição e Justiça e de 

Orçamento auxiliar os vereadores Presidentes das respectivas Comissões 

Legislativas, nas reuniões de cada uma delas, assessorando na elaboração de atas, 

pautas das sessões e elaboração da Certidões de análises dos Projetos de Lei 

encaminhados a cada uma das comissões para análise. 

 

Art. 4ºAo Assessor de Programação da Comissão de Apoio Legislativo, compete 

alimentar os sistemas de tramite do Projetos no Poder Legislativo em especial o 

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) e sistemas eletrônicos a serem 

implantados para tramitação e votação no Processo Legislativo. 

 

Art. 5ºTodas as atividades desenvolvidas pelos respectivos assessores da presente 

comissão serão supervisionadas pelo Coordenador desta Comissão.  

 

Art. 6º Os membros da comissão de Apoio Legislativo receberão Jeton pela 

participação e desenvolvimento de atividades nas reuniões das comissões 

parlamentares as quais fazem parte e nas reuniões ordinárias do Poder 

Legislativo  

 

§1º O valor do Jeton pela participação nas reuniões é de R$ 263,13 (duzentos e 

sessenta e três reais e treze centavos); 

 

§ 2ºO Coordenador da Comissão de Apoio Legislativo receberá o jeton previsto 

no parágrafo 1º, acrescido de 50% (cinquenta por cento). 

 

§ 3º O Valor do Jeton estabelecido no parágrafo primeiro será reajustado, na 

mesma data e nos mesmos índices do reajuste dos vencimentos dos servidores do 

poder Legislativo Municipal. 

 

§4º O pagamento do Jeton fica limitado a 02 (duas) participações mensais nas 

reuniões das Comissões ou reuniões ordinárias do Poder Legislativo. 

 

§5º O membro da comissão que, injustificadamente deixar de comparecer a mais 

de 03 (três) sessões ou atos da Comissão será excluído de pronto da Comissão. 

 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2021 

Dispensa de Licitação 071/2021 

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE 

EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

– EMATER/RS 

CNPJ nº 89.161.475/0001-73 

OBJETO: Prorrogar e reajustar o contrato que tem por objeto a prestação de 

serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social pela CONTRATADA 

para a CONTRATANTE, destinado aos agricultores e agricultoras familiares, 

compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação de atividades 

individuais e coletivas, com vistas ao desenvolvimento sustentável das Unidades 

de Produção Familiar, contendo as ações descritas no Plano Anual de Trabalho. 

DO NOVO VALOR: A partir de 15/09/2022, passa a viger o valor mensal por 

cota de R$ 2.729,74 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro 

centavos), considerando os elementos do processo administrativo 1100/2022, 

bem como o parecer jurídico datado de 14/09/2022. 

VIGÊNCIA: Fica prorrogado o contrato a partir de 16/09/2022 e encerrará em 

31/03/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo nº 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993. 

DATA: 14/09/2022 
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RESOLUÇÃO 013/2022 

 

              DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, 

PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DE DIÁRIAS A VEREADORES 

E SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO 

JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º.  A concessão, pagamento e prestação de contas de diárias a servidores e 

vereadores do Poder legislativo de São Jerônimo obedecerão às disposições desta 

Resolução. 

 

 

Art. 2º. Fica concedido o pagamento de diária ao Vereador e/ou servidor que se 

deslocar da sede para participar de congressos, cursos, capacitação, treinamentos, 

painéis, reuniões e demais eventos, ainda que direcionados à área política, 

inclusive viagens para gestionar junto a repartições Federais e Estaduais, 

deputados, tanto federais quantos estaduais, como senadores, sobre assuntos de 

interesse públicos; como também a prestação de serviço externo em atendimento 

do interesse da instituição. 

 

Parágrafo Único. Os Vereadores terão a limitação de 06 (seis) diárias mensais, 

com consequente remuneração. Observado o limite anual da cota de diárias do 

seu gabinete, conforme o projeto/atividade de sua rubrica. 

 

 

Art. 3º.  A requisição de viagem deverá conter as seguintes informações, 

conforme formulário anexo à presente Resolução (Anexo I): 

 

a) nome do interessado; 

b) local do destino; 

c) data da saída e retorno; 

d) horário de saída e previsão de retorno; 

e) meio de transporte a utilizar; 

 

f) órgão ou Entidade onde vai ser realizada a reunião; 

g) com quem será a reunião; 

h) demais integrantes da comissão; 

i) descrição de assunto a ser tratado, atendendo a necessidade de 

transparência e controle social na comprovação do interesse 

público, pautando pelos limites da razoabilidade e 

economicidade. 

 

§ 1º. No caso de deslocamentos para fora do Estado, exceto Brasília / DF, além 

das informações acima, deverá acompanhar a requisição, a confirmação do 

agendamento da reunião ou inscrição na Conferência, seminário, curso ou 

palestra. 

 

2º. No caso de realização de curso de capacitação deverão ser atendidos 

previamente, os seguintes itens: 

 

a) Programa integral do curso, especificando horário de início e 

fim das palestras; e 

b) Identificação dos Palestrantes; 

 

 

Art. 4º. A requisição de diária será encaminhada ao Presidente do Poder 

Legislativo, como ordenador de despesas, com antecedência de 24 (vinte e 

quatro) horas, a fim de examinar a aplicação dos dispositivos da presente 

resolução, a fim de autorizar ou não a realização dela. 

 

Parágrafo Único. No caso de diária que necessitar de adiantamento de despesas, 

deverá ser requerida com a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

 

Art. 5º. A concessão da diária custeará despesas com alimentação, transporte para 

deslocamento dentro da cidade destino da viagem, estadia e pernoite. 

 

 

Art. 6º. O Valor Monetário da indenização por diária será: 

 

I. Nas viagens dentro do Estado para Municípios até 150 Km da sede:

 R$ 398,00; 

II. Nas Viagens dentro do Estado para Municípios mais de 150 Km da 

Sede: R$ 560,00; 

III. Nas Viagens para fora do Estado (Região Sul):   

  R$ 760,00; 

IV. Nas Viagens para fora do Estado (Demais Regiões):  

  R$ 860,00. 

 

§ 1º. Receberá meia diária (50%) do valor descrito acima o deslocamento que 

não exigir pernoite. 

 

§ 2º. O deslocamento a que se refere os incisos III e IV, dependerão de 

autorização do Presidente da Câmara Municipal, através de requisição de diária. 

 

 

Art. 7º. O Pagamento da diária será realizado até 05 (cinco) após a apresentação 

do Relatório da viagem, juntamente com toda a documentação comprobatória. 

 

§ 1º. Em caso de diárias com necessidade de pernoite, poderá ser solicitada pelo 

Vereador ou Servidor a antecipação de 50% (cinquenta por cento) do valor das 

diárias. 

 

§ 2º. Para fins de comprovação junto ao e-social, deverá constar no contracheque 

mensal, relatório das diárias realizadas. 

 

 

Art. 8º. Quando o deslocamento ser realizado através de transporte coletivo, 

terrestre ou aéreo, o valor das passagens será ressarcido mediante apresentação 

dos respectivos comprovantes de pagamento. 

 

§ 1º. O ressarcimento previsto no caput, dar-se-á, na mesma forma e condições 

pagas pelo servidor e/ou vereador. 

 

§ 2º. Os ressarcimentos previstos neste artigo deverão observar o limite anual da 

cota de ressarcimento de seu gabinete, conforme o projeto/atividade de sua 

rubrica. 

 

SEÇÃO II – PODER LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 

 

 



Diário Oficial do Município de São Jerônimo 

Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 Edição Extra nº 1723 - 674 

 

 

 

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site: www.saojeronimo.rs.gov.br/diario-oficial  10 
 

§ 3º. Quando o deslocamento se realizar em veículo particular, observar-se-á o 

disposto na legislação específica. 

 

§ 4º. Quando o deslocamento exigir viagem de longa distância, o Vereador e/ou 

servidor perceberá a diária correspondente ao período em que estiverem em 

trânsito, seja qual for o meio de transporte utilizado para o deslocamento. 

 

 

Art. 9º. O Vereador e/ou Servidor terão o prazo de 06 (seis) dias para apresentar 

relatório circunstanciado e documentos comprobatórios referentes às diárias 

realizadas. 

 

§ 1º. O prazo previsto no caput será reduzido para 03 (três) dias em caso de 

adiantamento de diária na forma do artigo 7º, §1º desta Resolução. 

 

§ 2º. O relatório de Viagem deverá conter o resultado obtido e os seguintes 

documentos comprobatórios de sua realização: 

 

a) nota Fiscal de alimentação, com identificação (CPF); 

b) nota Fiscal de Hospedagem, com a devida identificação, caso 

haja; 

c) documento comprobatório de comparecimento nos locais 

previstos na requisição. 

 

§ 3º. Em caso de curso de capacitação deverá apresentar, além da 

documentação exigida nas letras “a” e “b” do parágrafo anterior, o que segue: 

 

a) certificado de Participação e/ou; 

b) comprovante de Frequência. 

 

 

Art. 10º. Deverá, mensalmente, ser publicado pelo Poder Legislativo Municipal, 

às diárias realizadas pelos Vereadores e Servidores. 

 

 

Art. 11.  Revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 

001/2022, está Resolução entrará em vigor na data de 01 de janeiro de 2023. 

 

Gabinete da Presidência, 28 de dezembro de 2022. 

Alan Ferreira Menezes 

Presidente 

 

RESOLUÇÃO 014 / 2022 

 

    DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO 

PARTICULAR AOS SERVIDORES E/OU 

VEREADORES DO PODER 

LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

JERÔNIMO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica instituído o pagamento de indenização pelo uso de veículo particular 

aos Servidores e/ou Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de São 

Jerônimo, em deslocamentos indispensáveis ao exercício das atividades inerentes 

ao cargo público, bem como a serviço desta Casa Legislativa, para participação 

em Cursos, Congressos, Seminários, Palestras, Reuniões, Audiências 

devidamente autorizados pelo Presidente. 

 

§ 1º. Na hipótese do deslocamento previsto no caput deste artigo, o servidor e/ou 

Vereador que acordar com a Câmara Municipal de Vereadores, na medida do 

possível terá a incumbência de conduzir os demais integrantes da equipe da 

designação ou que representará a Câmara Municipal. 

 

§ 2º. Considerando-se que o veículo estará a serviço desta Casa Legislativa, 

somente será permitido o transporte daquelas pessoas as quais fazem parte da 

Comitiva e que irá representar a Câmara. 

 

§ 3º. Fica autorizado o pagamento da indenização, quando for designado apenas 

um servidor e/ou Vereador em representação da Câmara Municipal. 

 

 

Art. 2.º. A utilização de veículo particular, nos termos do Art. 1º desta Resolução, 

somente será permitida com autorização expressa do Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores, após a verificação das seguintes condições: 

 

I. Os serviços externos a serem executados exigem a utilização do 

veículo para sua realização; 

 

II. O Servidor e/ou Vereador detêm a propriedade ou posse do 

veículo automotor devidamente legalizado, para, estando o 

mesmo adequado aos serviços em perfeitas condições de 

trafegabilidade. 

III. Firmar termo de autorização de Uso, assinado pelo respectivo 

servidor e/ou Vereador, em caso de ser o proprietário; ou termo 

de autorização de uso, assinado pelo respectivo servidor e/ou 

vereador e o proprietário do veículo, em caso de posse. 

IV. Obrigatoriamente, o servidor e/ou Vereador deverá possuir 

habilitação válida para dirigir veículo automotor nas condições 

exigidas pelo Código Brasileiro de Trânsito.   

 

 

Art. 3º. O Termo de Autorização de Uso a ser firmado pelo servidor e/ou 

vereador, ou em caso de posse, também pelo proprietário, a qual minuta em 

anexo, é parte integrante desta Resolução, deverá ser redigido e entregue ao setor 

de patrimônio da Câmara, através do qual serão fixadas as seguintes obrigações: 

 

I. compromisso de utilizar o veículo em transporte próprio, caso o 

deslocamento seja individual, ou dos componentes das equipes 

na medida do possível, para execução de tarefas e serviços, 

sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser 

executados; 

II. compromisso de cumprir integralmente as prescrições contidas 

nesta Resolução; 

III. declaração de que correrão sob sua inteira responsabilidade 

todos os encargos e despesas de manutenção e conservação do 

veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, 

lavagens, lubrificação, combustível etc.; 

IV. declaração de que também correrão por sua conta todas as 

despesas com garagem, impostos, multas e seguros; 

V. obrigação de manter o 

veículo em perfeitas condições de funcionamento; 
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VI. compromisso de manter devidamente legalizados os 

documentos de propriedade do veículo e a Carteira Nacional de 

Habilitação; 

VII. compromisso de permitir, em qualquer época, a revisão técnica 

do veículo, por determinação do Presidente da Câmara; 

 

§ 1º. O Termo de autorização de Uso a ser firmado, deverá constar as seguintes 

informações e deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 

 

 

I. nome, cargo ou função que exerce e endereço; 

II. número e data de expedição da carteira de habilitação; 

III. nome do Proprietário do Veículo; 

IV. número do Código RENAVAM do veículo que pretende 

utilizar no serviço; 

V. número da placa, ano de fabricação e características do 

veículo; 

VI. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação; e 

VII. Cópia do Certificado de registro e Licenciamento do 

Veículos. 

 

§ 2º. O Servidor e/ou Vereador deverá formalizar um termo de autorização de 

uso, para cada um dos veículos aos quais pretende utilizar. 

 

 

Art. 4º. O Requerimento de Utilização do veículo, deverá ser encaminhado à 

presidência com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, contendo 

as seguintes informações: 

I. período da Viagem; 

II. trajeto da viagem; 

III. Valor a ser indenizado; e 

IV.  justificativa da viagem; 

 

§ 1º. As despesas de indenização poderão ser pagas de forma antecipada, a 

critério do Presidente, desde que seja requerida com antecedência de 48 (quarenta 

e oito) horas. 

 

§ 2º. Para efeito de cálculo da quilometragem do trajeto a ser percorrido será 

considerado a distância entre as cidades, calculadas pelo mecanismo de pesquisa 

“Google”.  

 

§ 3º. O veículo que tenho sido objeto de acordo, nos termos desta Resolução, 

deverá ser dirigido pelo próprio servidor e/ou vereador ou por qualquer outro 

integrante da comissão devidamente habilitado e informado na requisição de 

viagem. 

 

 

Art. 5º. Fica autorizado o ressarcimento do valor equivalente a R$ 1,60 (um real 

e sessenta centavos) por quilometro rodado, aos agentes públicos de que trata 

este ato normativo, quando da utilização de veículo a serviço desta Casa 

Legislativa. 

 

Parágrafo Único. Caso haja oscilação acentuada no Preço do Combustível, 

considerando-se majoração ou redução, tornando o valor previsto no caput fora 

dos padrões da razoabilidade, poderá ser revisto por decisão da mesa diretora.   

 

 

Art. 6º. A prestação de contas pela utilização dos valores para despesas de 

locomoção, deverá ser apresentada em até 05 (cinco) dias úteis após o 

enceramento do evento que gerou a autorização, e deverá conter os seguintes 

comprovantes: 

 

I. abastecimento de combustível, contendo CPF (servidor ou 

Vereador) ou Placa do Veículo Utilizado; 

II. pagamento de Pedágios (se houver); e 

III. pagamentos de estacionamentos (caso necessite). 

 

Parágrafo Único.  Não será autorizado o pagamento da verba de que trata esta 

Resolução, caso o condutor não esteja com a habilitação regular. 

 

 

Art. 7º. A Câmara de Vereadores de São Jerônimo, fica isenta de quaisquer 

responsabilidades civil ou criminal, que possam ocorrer pela utilização do 

veículo, sendo o condutor responsável por eles. 

 

Parágrafo Único. Caso o Servidor ou Vereador requerente da utilização de seu 

veículo para serviços da câmara, autorizar terceira pessoa, integrante da 

Comissão ou Comitiva, que seja devidamente habilitado a dirigir o veículo, a 

responsabilidade prevista no caput não se transfere, ficando por conta e risco de 

quem autorizou. 

 

 

Art. 8º. Revogadas as disposições em contrário, especialmente as resoluções 

004/2020 e 002/2021, e esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Presidência, 28 de dezembro de 2022. 

Alan Ferreira Menezes 

Presidente 

 

RESOLUÇÃO 015 / 2022 

 

REGULAMENTA AS SOLICITAÇÕES DE 

COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE 

SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE SÃO JERÔNIMO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º.  É instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal o seguinte 

Fluxograma para compras e contratações de serviços: 

 

a)   O Setor ou Gabinete requerente, deverá preencher o TERMO DE 

REFERÊNCIA (TR), conforme modelo (ANEXO I) e encaminhar a 

Presidência; 

b)   A Presidência analisa a solicitação e caso seja deferido, encaminha 

ao Jurídico para análise do Termo de Referência; caso indeferido, 

informa o requerente e determina o arquivamento da solicitação; 

c)   O departamento Jurídico de posse do Termo de Referência, analisa o 

mesmo, verificando se está de conformidade com a Lei de Licitações. 

Caso positivo encaminha para a Comissão de Compras, para elaboração 

do DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD), 

caso negativo, retorna ao setor ou Gabinete requerente para correções; 
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d)   Comissão de Compras elabora o DFD e realiza toda a Fase 

Preparatória (Fase Interna) do Processo Licitatório, conforme disposto 

no Artigo 18 e seguintes da Lei 14.133 e encaminha ao Departamento 

Contábil; 

e)   Departamento Contábil de posse do orçamento estimado efetua a 

reserva de dotação orçamentária para efetuara a compra de bens ou 

contratação de serviços e após encaminha ao Jurídico; 

f)   Jurídico analisa se é caso de contração direta de conformidade com o 

Capítulo VIII da Lei 14.133 ou a modalidade de licitação a ser realizada 

para efetivação da compra ou contratação e neste caso realiza a 

elaboração do Edital e encaminha a Comissão de apoio a licitação 

(Agente de Contratação); 

g)   Comissão de apoio de Posse do edital realiza a parte externa do 

Processo licitatório: Processo de Compra Direta (Dispensa ou 

inexigibilidade) ou realiza Processo de Licitação, após encaminha para 

jurídico. 

h)   Jurídico analisa o Procedimento externo realizado e recomenda a 

homologação do certame ou cancelamento caso encontre alguma 

irregularidade e encaminha à Presidência; 

i)   Presidência analisa o processo e determina a sua homologação ou 

não. 

j)   Após a homologação e encaminhado ao Agente de Contratação para 

efetivação da compra ou contratação dos serviços; 

k)   O recebimento do objeto ou serviço provisoriamente será recebido 

provisoriamente pela Comissão de Fiscalização nos termos do Artigo 

140, inciso I, Letra a da Lei Federal 14.133/2021; 

l)   E finalmente, o recebimento definitivo se dará pela Comissão de 

Patrimônio e Almoxarifado, onde através de termo detalhado que 

comprove o atendimento das exigências contratuais, onde é conferido o 

quantitativo e preços, conforme edital e resultado da licitação. 

 

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, está Resolução entrará em vigor 

na data de 01 de janeiro de 2023. 

 

Gabinete da Presidência, 28 de dezembro de 2022. 

Alan Ferreira Menezes 

Presidente 

 

RESOLUÇÃO 016/2022 

 

Fica o Poder Legislativo municipal autorizado 

a abrir um crédito SUPLEMENTAR no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

ALAN FERREIRA MENEZES, Presidente da Câmara Municipal de 

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

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir um Crédito Suplementar no 

valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) que será utilizado nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

01– CAMARA DE VEREADORES 

0101– PROCESSO LEGISLATIVO 

2001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE 

VEREADORES 

339036.00.00 – Outros Serviços de Terceiros PF    R$ 

3.000,00 

 

Art. 2º. Servirá como cobertura do presente Crédito Suplementar a redução a ser 

feita nas seguintes dotações orçamentárias:  

 

01– CAMARA DE VEREADORES 

0101– PROCESSO LEGISLATIVO 

2001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA DE 

VEREADORES 

319113. 00.00 – Contribuições Patronais    

 R$ 3.000,00 

    

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência, 26 de dezembro de 2022. 

Alan Ferreira Menezes 

Presidente 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


