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LEI N° 3.974, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

AUTORIZA AO EXECUTIVO 

MUNICIPAL A INSTITUIR O 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

CADASTRAMENTO E CAPTURA DE 

ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JERONIMO RS 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 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de cadastramento e captura de 

animais de médio e grande porte no Município de São Jeronimo/RS, com o 

objetivo de promover, disciplinar, regular e fiscalizar o recolhimento, a guarda 

e o destino dos animais. 

 

Art. 2º Esta Lei se aplica aos animais de médio e grande porte Município de 

São Jeronimo. 

 

§ 1º São animais de médio porte: 

 

a) Ovinos; 

b) Caprinos; e  

c) Suínos. 

 

§ 2º São animais de grande porte:  

 

a) Equinos; 

b)  Suínos; 

c)  Muares; e 

d)  Bovinos. 

  

 

CAPÍTULO II - DA CAPTURA, APREENSÃO E PENALIDADES: 

 

Art. 3º Todo animal de médio e grande porte que estiver solto ou amarrado, em 

vias e local público, será capturado e conduzido para um determinado espaço 

exclusivo à sua guarda. 

 

§1º O animal capturado passará por uma identificação física (resenha), onde 

será identificado e registrado, e o respectivo registro arquivado. 

 

§2º O animal ficará à disposição para o resgate do proprietário pelo período de 

15 (quinze) dias corridos a contar da data de captura. 

 

§ 3º O resgate somente será permitido mediante pagamento de multa prevista 

no art. 99 do Código de Posturas do Município. 

  

§ 4º Caso o animal não seja resgatado no prazo do Parágrafo 2º passará a ser 

propriedade do Município. 

  

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO 

MUNICÍPIO 

 

 Art. 4º O Município não se torna responsável por quaisquer problemas que 

venham a ocorrer com o animal apreendido, mesmo que esteja em sua posse. 

 

CAPÍTULO IV - DO DESTINO DO ANIMAL APÓS O DECURSO PRAZO 

                   

Art. 5º O animal que passar a ser propriedade do Município depois de 

transcorrido o prazo para resgate pelo proprietário terá seu destino a cargo da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que optará pelo: 

 

I. Leilão; 

II. Doação a ONG de Proteção animal ou entidades congêneres; 

III. Cedido a terceiros como Padrinhos, na condição de fiéis depositários. 

 

Parágrafo Único. Os Padrinhos ou Fiéis depositários, na condição de 

cuidadores dos animais, ficam impedidos de realizar a venda ou doação do 

animal, passando a ser totalmente responsáveis por sua guarda. 

 

 

CAPÍTULO V - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Art. 6º Fica autorizada a contratação de empresa terceirizada para a prestação 

dos serviços, mediante processo licitatório ou na modalidade de convênio, com 

entidade da sociedade civil. 

 

Art. 7º Para a execução desse serviço o Município deverá ter os seguintes itens: 

 

I.  Funcionário para realizar captura e cuidados dos animais, caminhão para 

captura dos animais; 

 

II. Local apropriado para colocação dos animais capturados; 

 

III. Sistema de identificação e registro. 

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Art. 8º O Executivo Municipal terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para 

realizar a regulamentação através de Decreto a presente Lei. 

 

Art. 9º Revogam-se todas as disposições em contrário a esta lei. 

 

Art. 10. 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° 3.975, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 

 

Institui o Programa "Empresa Amiga da 

Escola" no âmbito do Município de São 

Jerônimo/RS e da 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  

 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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L E I 

 

Art. 1º Fica instituído o Programa “Empresa Amiga da Escola” no âmbito do 

Município de São Jerônimo. 

 

Art. 2º O Programa “Empresa Amiga da Escola” tem por finalidade autorizar 

as empresas privadas a investirem, por meio de doações, em obras de reforma e 

melhorias nas escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação 

Infantil. 

 

Parágrafo Único. As doações podem ser feitas por meio de prestação de 

serviços ou de entrega de materiais para a obra, diretamente à instituição de 

ensino escolhida. 

 

Art. 3º As pessoas jurídicas participantes do Programa poderão divulgar, com 

fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício dos Centros 

Educacionais do Município. 

 

Art. 4º O Poder Público Municipal não terá ônus de nenhuma natureza e não 

concederá qualquer incentivo econômico ou estimulo fiscal ás empresas, em 

razão da participação no Programa, além da autorização prevista no art. 3º. 

 

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

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

ORDEM DE SERVIÇO 001/2021 

 

Determina aos servidores estatutários, 

empregados públicos, contratados 

temporários, cargos em comissão, 

estagiários, conselheiros tutelares e agentes 

políticos o preenchimento da alteração 

cadastral no Portal do Servidor Público e 

outras providências.  

 

 

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

conferidas pela Lei Orgânica e  

 

Considerando o eSocial, plataforma desenvolvida pelo Governo Federal para 

atender que dispõe o art. 37, XXII, da Constituição da República – CR, com o 

apoio da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, da Caixa 

Econômica Federal, do Ministério da Previdência Social e do Ministério do 

Planejamento; 

 

Considerando que a plataforma substituirá a folha de pagamento, dentre outras 

obrigações, como a folha de pagamento, a RAIS, o CAGED, a DIRF e a GFIP, 

padronizando e unificando o envio das informações cadastrais de todos os 

agentes públicos do ponto de vista previdenciário, contábil e fiscal; 

 

Considerando que o cadastro dos trabalhadores – conceito no qual se incluem 

todos os agentes públicos – deverá ser atualizado quando da implementação 

gradativa da plataforma, cuja primeira fase inicia oficialmente iniciar em 08 de 

julho de 2021, às 8 horas, nos termos da Portaria Conjunta ME/SEPRT nº 76, 

de 22 de outubro de 2020. 

 

DETERMINA 

 

I – O correto preenchimento da Solicitação de Alteração Cadastral no Portal do 

Servidor Público (https://e-gov.betha.com.br/servidorpublico/login.faces), 

conforme Anexo I e Anexo II desta Ordem de Serviço, com todas as 

informações solicitadas, necessárias à alimentação da plataforma. 

 

II – O preenchimento da Alteração Cadastral no Portal do Servidor Público 

deverá ser realizada até o dia 15/10/2021. 

III – A alteração nas informações constantes nesta ordem de Serviço deverá ser 

comunicada pelo servidor, em tempo hábil, ao setor competente, a fim de 

possibilitar a alimentação da plataforma com o cadastro atualizado. 

 

IV – O não preenchimento dos dados e a inobservância do prazo estipulado 

para a atualização, bem como a alimentação dos dados no Portal do Servidor 

Público com informações incorretas ou imprecisas poderá resultar na 

responsabilização do servidor, além de outras medidas legais cabíveis. 

 

V – Para o caso de inclusão de dependentes para fins de Imposto de Renda 

e/ou Salário Família, caso se enquadre na regra, entregar no RH ou enviar para 

o e-mail rh@saojeronimo.rs.gov.br a certidão dos dependentes com o 

respectivo número do CPF.  

 

VI – Para o caso de alteração de nome (devido a casamento, divórcio ou outro 

motivo) deverá obrigatoriamente ser atualizado junto à Receita Federal.  

 

VI – Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Airton Leandro Heberle 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 042/21 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 054/21 

PROCESSO ADM: 323/21 

CONTRATADA: MAK VEÍCULOS EIRELI 

OBJETO: Prorrogação de contrato por mais 30 (trinta) dias a partir de 25 de 

agosto de 2021, encerrando em 24 de setembro de 2021. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, parágrafo primeiro, da Lei Federal n° 

8.666/93. 

DATA: 23/08/2021 

 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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