
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 057, DE 22 DE MAIO DE 2018.

Estabelece procedimentos e prazos para
a entrega da declaração dos bens e
rendas que compõem o patrimônio
privado dos agentes públicos municipais
e revoga o Decreto Executivo nO089/14.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei
Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei Federal nO8.429/1992,

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto estabelece procedimentos e prazos para a entrega
da declaração de bens e rendas que compõem o patrimônio privado dos agentes
públicos municipais.

Parágrafo umco. São agentes públicos municipais para os fins deste
Decreto, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta e Indireta
Municipal.

Art. 2° A declaração dos bens e rendas que constituem o patrimônio
privado dos agentes públicos municipais, prevista no art. 13 da Lei Federal nO8.429, de
02 de junho de 1992 e na Resolução nO833, de 30 de outubro de 2008, a ser arquivada
no Departamento de Pessoal, será exarada em formulário com o texto constante do
Anexo Único a este Decreto.

Art. 3° A declaração de bens e valores deverá ser preenchida e assinada
no ato da posse em cargo efetivo ou em comissão e na data da assinatura de contrato
por prazo determinado.

Art. 4° A declaração de bens e valores será anualmente atualizada, até o
dia 31 de julho.

Art. 5° A declaração de bens e rendas de que trata este Decreto poderá
ser substituída, a juízo do agente público, por cópia da Declaração Anual do Imposto
de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde que contenha
a declaração de bens.

Art. 6° Compete à Secretaria Municipal da Administração a adoção das
medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
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Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições do Decreto Executivo nO089 de 23 de
julho de 2014.

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bolesina
Secretário da A inistração

DDV
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ANEXO ÚNICO

DECLARAÇÃO DE RENDA E BENS

Dec. Executivo na 057/18
3

Eu , matrícula nO _

ocupante do cargo de , portador da Cédula de Identidade

Registro Geral nO e CPF nO _

( ) Declaro possuir os bens constantes da relação abaixo.

I

Discriminação dos bens, valores ou renda

( ) Declaro não possuir bens.

Valor estimado (R$)

Carazinho, __ de de 20_,

(assinatura)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 058, DE 24 DE MAIO DE 2018.

Declara Ponto Facultativo.

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nO5.118, de 26 de dezembro
de 1997,

Considerando a ocorrência da greve nacional dos caminhoneiros contra o aumento
dos combustíveis que vem afetando de igual modo os serviços públicos oferecidos pelo executivo
municipal;

Considerando que a greve nacional dos caminhoneiros é um movimento legítimo,
amparada no Art. 9° da CF/88;

Considerando o desabastecimento de combustível dos reservatórios da prefeitura
municipal e dos postos de combustível do município;

Considerando o princípio da economicidade previsto no artigo 327 da CF/88 e o
alto custo que o município teria em comprar combustível nesse momento de escassez;

Considerando a necessidade de economizar recursos para a área essencial, qual
seja, saúde;

DECRETA:

Art. 1° É declarado Ponto Facultativo no dia 25 de maio de 2018, em todas as
repartições públicas municipais, com exceção da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura e dos serviços de recolhimento de lixo, em razão do
desabastecimento e/ou escassez de combustíveis no âmbito do Município de Carazinho.

Art. 2° As horas não trabalhadas, nos dias de ponto facultativo de que trata o Art.
1° serão compensadas de acordo com a necessidade, devendo, cada Secretaria Municipal, adotar
as providências necessárias para completar a carga horária prevista na legislação.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de maio de 2018.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:-- , ".~
Lori Luiz Bolesina
Secretário da Ad inistração
DDV
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