
PROJETO Nº EMENTA EMENDA APROVAÇÃO/REJEIÇÃO VOTAÇÃO 

001/22 Autoriza o Poder Executivo a proceder 
à contratação de um (01) 
fonoaudiólogo por prazo determinado 
para atender excepcional interesse 
público e dá outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

002/22 Dispõe sobre a concessão de vale-
alimentação aos servidores 
municipais e dá outras providências.    

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

003/22 Autoriza reposição salarial (10,04%) e 
aumento real de (2,96 %)  aos 
servidores ativos e inativos do quadro 
de funcionários do município de Barão 
do Triunfo e dá outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

004/22 Altera os valores constantes dos § 1º e 
2º, do artigo 1° da Lei municipal n° 
147/2014 e dá outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

005/22 Número Vago.     

006/22 Autoriza contratação de um (a) 
técnico (a) em enfermagem para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá 
outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

007/22 Autoriza o Poder Executivo a ceder, 
sob a forma de cessão de uso, a título 
gratuito, o bem móvel descrito à 
associação comunitária da serrinha, e 
dá outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

008/22 Abertura de crédito especial no valor 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

RETIRADO RETIRADO RETIRADO 

009/22 Autoriza abertura de crédito especial 
no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) e dá outras providências. 

RETIRADO RETIRADO RETIRADO 

010/22 Autoriza o Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um Veterinário 
para atender excepcional interesse 
público pelo prazo que especifica e da 
outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

011/22 Autoriza  o Poder Executivo a 
contratar emergencialmente um 
Assiste social para atender 
excepcional interesse público pelo 
prazo que especifica e da outras 
providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

012/22 Altera Lei n° 305/2017 e da outras 
providências. 

RETIRADO RETIRADO RETIRADO 

013/22 Altera artigo 1° da Lei n° 493/2021 e 
da outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

014/22 Altera artigo 5°, alínea A, B, C, D, E, F 
e G da Lei n° 480/2021 e da outras 
providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 
 

015/22 Autoriza  a contratação de um 
servente por tempo determinado e 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 



para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público e da 
outras providências. 

 

016/22 Autoriza o Poder Executivo a ceder, 
sob a forma de cessão de uso, a título 
gratuito, o bem móvel descrito à 
associação comunitária da serrinha, e 
dá outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

017/22 Autoriza a contratação dos 
profissionais que menciona, para 
atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá 
outras providências. 

SIM APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

018/22 Altera a redação do artigo 1°, caput, 
da Lei municipal n°305/2017, reajusta 
a gratificação dos membros que 
compõem as comissões municipais 
de assessoramento e dá outras 
providência. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

019/22 Dá nova redação ao § 2°, do artigo 3°, 

acrescenta parágrafos 3° a 8°, do 

inciso VI, todos da Lei municipal n° 

101/2013, revoga a Lei municipal n° 

488/2021 e o parágrafo único, do art. 

1°, da Lei 457/2021 e dá outras 

providências.  

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 

 

020/22 Dispõe sobre a remissão de juros e 

correção monetária para fins de ajuste 

referente aos programas estaduais da 

saúde de 2014 a 2018 executados 

pelo município e não empenhados 

pelo estado do Rio Grande do Sul nos 

respectivos exercícios financeiros, 

com vistas a viabilizar a celebração de 

termo de consolidação de dívida para 

pronto pagamento.  

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 
 

021/22 Altera a alínea “b” do Art. 1° da Lei 
Municipal n° 512/2022 e dá outras 
providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 
 

022/22 Autoriza o Poder Executivo a proceder 

a contratação de 01 um (a) técnico (a) 

em enfermagem por prazo 

determinado  para atender 

necessidade de excepcional interesse 

público e da outras providências. 

NÃO APROVADO UNÂNIMIDADE 
 
 

023/22 Dispõe sobre a concessão de diárias 
ao Prefeito, Vice-Prefeito, servidores 
municipais e demais colaboradores 
no âmbito do Poder Executivo do 
município de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

024/22 Acrescenta parágrafo único ao artigo 
da 60 da Lei Municipal n° 059/1993 e 
dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 



025/22 Autoriza  o Poder Executivo Municipal 

a proceder à contratação dos 

profissionais que indica por prazo 

determinado  para atender 

necessidade de excepcional interesse 

público e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 

 

APROVADO 

026/22 Cria os cargos que menciona, fixa 
vencimentos, forma de provimento, 
carga horária, atribuições, altera o 
quadro de servidores efetivos do 
Poder Executivo de Barão do Triunfo 
e dá outras providências. 

SIM UNÂNIMIDADE 
 

 

APROVADO 

027/22 Autoriza  o Poder Executivo Municipal 
a proceder à contratação dos 
profissionais que indica por prazo 
determinado  para atender 
necessidade de excepcional interesse 
público e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

028/22 Institui gratificação a servidor 
municipal responsável pelo sistema 
de pensões e inativações da esfera 
municipal (SAPIEM) e dá outras 
providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

029/22 Institui a Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e no âmbito do 
Município de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

030/22 Cria um cargo de fiscal tributário, 
altera o quadro de servidores efetivos 
do Poder Executivo de Barão do 
Triunfo e dá outras providências.  

RETIRADO RETIRADO RETIRADO 

031/22 Autoriza a doação de bens móveis de 
propriedades do município de Barão 
do Triunfo a Associação dos 
produtores do condomínio rural do 
Cerro dos Abreus e dá outras 
providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

032/22 Institui o pagamento na forma de 
gratificação aos integrantes da 
comissão de avaliação de bens 
imóveis e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

033/22 Altera os artigos 8° e 9° da Lei 
municipal n° 051/2012 e dá outras 
providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

034/22 Abre crédito especial por superávit 
financeiro no valor de R$ 280.000,00 
e dá outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

035/22 Número Vago VAGO VAGO VAGO 

036/22 Institui o Código de Postura do 
município de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. 

RETIRADO RETIRADO RETIRADO 

037/22 Dispõe sobre a criação da 
Subprefeitura da Zona dos Pachecos, 
cria 01(um) cargo de subprefeito, 01 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 



(um) um cargo de supervisor de 
agricultura, 01 (um) cargo de 
supervisor de obras, fixa forma de 
provimento, remuneração e dá outras 
providências.  

038/22 Cria um cargo de fiscal tributário nível 
superior e dá outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

039/22 Altera o artigo 1°, alínea D  da Lei n° 
512/2022 e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

040/22 Altera a redação do Art. 6° e 
acrescenta parágrafo único ao Art. 8° 
da Lei municipal n° 521/2022 e dá 
outras providências. Com EMENDA 
MODIFICATIVA N° 001/22. 

SIM  UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

041/22 Altera a redação do Art. 53 da Lei 
Municipal 077/2005 e dá outras 
providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

042/22 Institui o programa “Auxílio 
habitacional de interesse social” no 
âmbito do município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências.   

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

043/22 Autoriza a contratação emergencial 
de 01(um) agente de combate a 
endemias para vigilância 
ambiental/endemias, a fim de atender 
a necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá 
outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

044/22 Altera o art. 1° da Lei municipal n° 
028/97 e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

045/22 Autoriza o Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um (1) fiscal de 
tributos e um (1) contador (a) para 
atender excepcional interesse público 
pelo prazo que especifica e dá outras 
providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

046/22 Autoriza Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um (1) médico 
veterinário e um (1) licenciador 
ambiental   para atender excepcional 
interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

047/22 Autoriza Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um (1) professor 
(a) de inglês e um (1) orientador 
educacional   para atender 
excepcional interesse público pelo 
prazo que especifica e dá outras 
providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

048/22 Autoriza Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um (1) professor 
(a) de educação física, um (1) 
oficineiro (violão, flauta doce, e canto) 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 



e um (1) oficineiro (corte e costura) 
para atender excepcional interesse 
público pelo prazo que especifica e dá 
outras providências. 

049/22 Autoriza Poder Executivo a contratar 
emergencialmente um (1) 
farmacêutico – 20 horas, um (1)  
farmacêutico – 40 horas, um (1) 
auxiliar de consultório dentário – UBS 
e um (1) agente de combate a 
endemias para atender excepcional 
interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências. 

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

050/22 Altera o padrão de vencimento 
constante do §  1°, do Art. 2° e as 
atribuições do cargo Chefe de 
Gabinete previstas no item ‘23’, do 
anexo I, todos da Lei municipal n° 
147/2007, dá outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

051/22 Altera o padrão de vencimentos 
estabelecidos no caput do Art. 49, da 
Lei Municipal n° 186/2014, dá outras 
providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

052/22 Autoriza o Poder Executivo a 
conceder e estipular prazo de 
devolução de valores pagos e 
recebidos indevidamente por 
servidores públicos municipais e dá 
outras providências.  

NÃO  06 VOTOS CONTRA  
02 FAVORÁVEIS  

REJEITADO 

053/22 Autoriza o Poder Executivo a contratar 
emergencialmente dois (2) 
escriturários (as) para atender 
excepcional interesse público pelo 
prazo que especifica e dá outras 
providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

054/22 Altera a redação do inciso III, do artigo 
138, da Lei Municipal n° 059/1993 e 
dá outras providências.  

NÃO  05 VOTOS CONTRA  
03 FAVORÁVEIS  

REJEITADO 

055/22 Altera a redação do inciso II, do artigo 
3°, da Lei Municipal n° 101/2013, 
institui plano de amortização de déficit 
atuarial e dá outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

056/22 Abre crédito adicional no valor de R$ 
2.000,00 por conta de superávit 
financeiro e dá outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

057/22 Dá nova redação ao artigo 149, da Lei 
municipal n° 059/1993 e dá outras 
providências.  

SIM UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

058/22 Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias do Município de Barão 
do Triunfo  para o exercício financeiro 
de 2023 e dá outras providências.  

   

059/22 Fixa o vencimento básico dos agentes 
comunitários de saúde de Barão do 
Triunfo e dá outras providências.  

   



060/22 Autoriza contratação de 01 (um) 
profissional médico, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público e dá 
outras providências.  

NÃO UNÂNIMIDADE 
 
 

APROVADO 

 


