
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

LEI N° 5.006 DE 10 de setembro de 2013
(Do Poder Executivo Municipal)
DISPÕE  SOBRE  AS  DIRETRIZES  PARA  ELABORAÇÃO  E 
EXECUÇÃO DA LEI  ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, em cumprimento 
ao disposto no art.  165, § 2º da Constituição Federal,  as diretrizes 
gerais e as metas e prioridades para a elaboração do orçamento do 
Município  de  Passo  Fundo,  relativas  ao  exercício  econômico  e 
financeiro de 2014, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - as diretrizes, a estrutura e organização dos orçamentos;
III  -  as  disposições  relativas  às  despesas  com pessoal  e  encargos 
sociais do Município;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  do 
Município;
VI - as disposições gerais.
CAPÍTULO I
DAS  PRIORIDADES  E  METAS  DA  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL
Art.  2º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei,  as diretrizes, as 
metas e as prioridades especificadas no Anexo de Metas e Prioridades 
-  ANEXO I  -  que integra  esta  Lei,  as  quais  terão precedência  na 
alocação  de  recursos,  não  se  constituindo,  todavia,  em  limite  à 
programação  das  despesas,  para  a  elaboração  do  orçamento  do 
exercício financeiro de 2014.
§ 1º Integram ainda a presente lei,  o ANEXO II  de metas  fiscais, 
conforme art. 4º da Lei Complementar 101/2000, compreendendo os 
seguintes quadros:
I  –  Demonstrativo  das  Metas  Anuais  em  valores  Correntes  e 
Constantes (Quadro 01.a, 01.b, e 01.c);
II – Avaliação do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior 
(Quadro 02);
III – Demonstrativo das Metas Fiscais Anuais (Quadro 03);
IV  –  Demonstrativo  da  Origem  e  Aplicação  dos  Recursos 
Decorrentes da Alienação de Ativos (Quadro 04);
V – Evolução do Patrimônio Líquido (Quadro 05);
VI – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita (Quadro 06);
VII  –  Margem de Expansão das Despesas  Obrigatórias  de Caráter 
Continuado (Quadro 07);
VIII – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências (Quadro 08);
IX – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio 
de Previdência Social (Quadro 09).
CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES,  DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS
Art.  3º  No projeto de Lei  Orçamentária,  as receitas e as  despesas 
serão  orçadas  segundo  os  preços  vigentes  em  julho  de  2013, 
acrescidas da previsão de variação de preços de agosto a dezembro de 
2013.
§ 1º Na fixação das despesas e na programação dos investimentos 
serão necessariamente observadas as metas e prioridades contidas no 
Anexo I desta Lei.
§ 2º Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária deverão 
estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.
§  3º  Os  projetos  de  Lei  Orçamentária  e  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias poderão conter a programação constante de propostas 
de alterações do Plano Plurianual, que tenham sido objeto de projetos 
de lei específicos.
Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a 
programação  dos  Poderes  do  Município,  seus  fundos,  órgãos, 
autarquias  e  fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder  Público, 
devendo  a  correspondente  execução  orçamentária  e  financeira  ser 
registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado.



§ 1º.  O Poder  Legislativo,  as  autarquias  e  fundações  instituídas  e 
mantidas  pelo  Poder  Público  Municipal  encaminharão  suas 
respectivas propostas orçamentárias ao órgão central de orçamento, 
Secretaria  de  Planejamento,  por  meio  de  sistema  consolidado  e 
integrado de elaboração de proposta orçamentária, para consolidação 
das propostas orçamentárias da Administração Pública Municipal.
§  2º.  Os  programas  de  trabalho  de  cada  uma  das  autarquias  e 
fundações instituídas e mantidas pelo Município constituir-se-ão em 
um Órgão específico no orçamento.
§ 3º. A receita própria das autarquias e das fundações instituídas e 
mantidas pelo Município será incluída na receita geral do Município, 
preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial, financeira e 
contábil.
Art. 5º A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e com o 
detalhamento indicado no Artigo 15 § 1º da Lei nº 4.320/64, deverá 
atender ao previsto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000,  que estabelece normas  de finanças  públicas  voltadas  para  a 
responsabilidade na gestão fiscal,  na Portaria 42, de 14 de abril de 
1999  e  na  Portaria  Ministerial  nº  163,  de  04  de  maio  de  2001 e 
alterações,  mais  o  previsto  nesta  Lei,  de  acordo  com  as 
disponibilidades de recursos financeiros.
Art. 6º Na Lei Orçamentária constarão, entre outras, as obrigações de 
consignar:
I – para manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal, 
no mínimo, o percentual determinado na Constituição Federal e Lei 
Orgânica  do  Município,  da  receita  resultante  de  impostos, 
compreendida  também  a  proveniente   de    transferências   e   a 
utilizada  na manutenção   e  desenvolvimento do ensino, incluídas as 
transferências  oriundas  de  qualquer  ente  da  federação,  destinadas 
exclusivamente à área da educação, como merenda escolar, transporte 
escolar,  salário  educação,  verbas  do  dinheiro  direto  na  escola,  do 
FUNDEB e do PRADEN.
II – para as despesas com saúde, um montante não inferior a quinze 
por  cento  das  receitas  provenientes  de  impostos  e  transferências 
conforme a Emenda Constitucional nº 29.
III  –  dotações  destinadas  ao  pagamento  de  precatórios  judiciais  e 
sentenças  judiciais  transitado  em  julgado  e  as  consideradas  de 
pequeno valor. 
Art.  7º  Os recursos orçamentários  destinados ao Poder Legislativo 
serão  fixados  conforme  orçamento  apresentado  pela  Câmara 
Municipal  de  Vereadores,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pela 
legislação em vigor.
Art.  8º  Nos  projetos  de  Lei  Orçamentária  constarão  as  seguintes 
autorizações:
I  –  para  a  realização  de  operações  de  crédito  com  destinação 
específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor;
II  –  para  realização  de  operações  de  crédito  por  antecipação  da 
receita  orçamentária,  nos  limites  e  prazos  estabelecidos  pela 
legislação em vigor.
Art.  9º  Na  programação  dos  investimentos  pela  Administração 
Pública Municipal,  direta e indireta,  serão observados os seguintes 
critérios:
I  –  Os  investimentos  em  fase  de  execução  e  a  manutenção  do 
patrimônio já existente terão preferência sobre os novos projetos;
II – A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de 
anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento;
III – O pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais e serviço 
da dívida, terão prioridade sobre as ações de expansão;
IV  – O cumprimento  das  obrigações  decorrentes  de operações de 
crédito destinadas a financiar projetos de investimento.
Art.10  Ficam  autorizados  os  Poderes  do  Município,  seus  fundos, 
órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  inclusive 
fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 
oito por cento da despesa orçada, conforme o art. 7º, inciso I, da Lei 
nº 4320/64.
Art.  11  Os  projetos  de  lei  relativos  a  créditos  adicionais  serão 
apresentados  na  forma  e  com o  detalhamento  estabelecido  na  Lei 
Orçamentária Anual.



§ 1º Acompanharão os projetos de lei, relativos a créditos adicionais, 
exposições de motivos que os justifiquem.
§ 2º  Os créditos  adicionais  aprovados pela Câmara  de Vereadores 
serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva 
Lei e do respectivo Decreto.
§  3º  Nos  casos  de  créditos  à  conta  de  recursos  de  excesso  de 
arrecadação,  as  exposições  de  motivos  conterão  a  atualização  das 
estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com 
a classificação vigente.
§ 4º Não será admitida modificação do valor global dos projetos de 
lei de orçamento e de créditos adicionais, em observância ao disposto 
no inciso I do art. 63, combinado com o § 3º do art. 166, ambos da 
Constituição Federal.
§ 5º A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme 
disposto no artigo 167, §2º da Constituição, quando necessária, será 
efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.
Art.  12 Para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, 
entende-se  como  despesas  irrelevantes,  aquelas  cujo  valor  não 
ultrapasse até duas vezes o limite do inciso II, letra “a”, do art. 23 da 
Lei nº 8.666/1993.
Art. 13 Deverá haver um equilíbrio entre a receita e a despesa para o 
período do orçamento de 2014, orientado no que segue:
I – se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 
poderá  não  comportar  o  cumprimento  das  metas  de  resultado 
primário ou nominal  estabelecidas  no Anexo de Metas Fiscais,  os 
Poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho e de movimentação 
financeira;
II  –  no  caso  de  restabelecimento  da  receita  prevista,  ainda  que 
parcial,  a  recomposição  das  dotações  cujos  empenhos  foram 
limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas;
III  –  não  será  objeto  de  limitação  as  despesas  que  constituam 
obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, à coleta e a reciclagem 
de lixo, à iluminação pública e a gastos com água, luz e telefone;
IV  –  são  vedados  quaisquer  procedimentos  pelos  ordenadores  de 
despesa que permitam a execução de despesas  sem comprovada  e 
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária;
V – para efeito de limitação de empenho será utilizada a seguinte 
ordem de critério:
a) redução das despesas gerais de manutenção dos órgãos, que não 
afetem seu regular funcionamento;
b) redução dos gastos com serviços terceirizados;
c) suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados;
d) redução de ocupantes de cargos em comissão;
e) redução de gastos com pessoal não estável;
f ) redução de gastos com pessoal de regime CLT;
g) redução de gastos com pessoal estável.
Art. 14 No prazo de até trinta dias após a publicação dos orçamentos 
o  Poder  Executivo  desdobrará  em metas  bimestrais  a  arrecadação 
prevista,  especificando,  quando cabível,  as  medidas  de  combate  à 
evasão e à sonegação, enumerando valores de ações ajuizadas para 
cobrança  da  dívida  ativa,  bem  como  a  evolução  dos  créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa.
Art. 15 Deverá ser elaborado e publicado, em até trinta dias após a 
publicação  da  Lei  Orçamentária,  a  programação  financeira  e  o 
cronograma de execução mensal de desembolso.
Art.  16  O  controle  de  custos  e  a  avaliação  de  resultados  dos 
programas  constantes  do orçamento  municipal  serão demonstrados 
através  de  normas  de  controle  interno  instituídas  pelo  Poder 
Executivo, de acordo com a letra “e”, do inciso I, do art. 4º, da Lei 
Complementar  101/2000,  que  terá  vigência  também  no  Poder 
Legislativo, conforme o caput do art. 31 da Constituição Federal. 
Art. 17 As transferências de recursos a entidades privadas só serão 
efetuadas  se  a  municipalidade  não  estiver  deficitária  e  deverão 
atender ao disposto no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 18 É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos 
adicionais,  de  dotações a  título de subvenções sociais,  ressalvadas 



aquelas  destinadas  a  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  com 
atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes 
condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita,  nas 
áreas de assistência social, saúde ou educação;
II  –  sejam  vinculadas  a  organismos  internacionais  de  natureza 
filantrópica, institucional ou assistencial;
III  –  sejam qualificadas  como Organização da Sociedade Civil  de 
Interesse Público;
IV  – estejam previstas  nesta  lei  em ação global  por  programa  de 
Governo;
Parágrafo  único.   Para  habilitar-se  ao  recebimento  de  subvenções 
sociais,  a  entidade  privada  sem  fins  lucrativos  deverá  apresentar 
declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida 
no  exercício  de  2014  por  autoridades  locais  e  comprovante  de 
regularidade  do  mandato  de  sua  diretoria,  bem como  os  registros 
legais, fiscais e previdenciários previstos na legislação vigente.
Art. 19 É vedada a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e em 
seus  créditos  adicionais,  a  título  de  “auxílios”  para  entidades 
privadas,  ressalvadas as sem fins  lucrativos e desde que observem 
uma das seguintes condições:  
I  –  de atendimento  direto e  gratuito  ao público e voltadas  para  o 
ensino especial, ou representativas do ensino fundamental;
II – voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito 
ao público;
III  – voltadas para as ações de assistência social e de atendimento 
direto e gratuito ao público;
IV  – estejam previstas  nesta  lei  em ação global  por  programa  de 
Governo;
Art.  20 Para  efeito  do art.  5º,  inciso III,  da  Lei  Complementar  nº 
101/2000, o Orçamento Municipal conterá, necessariamente, dotação 
orçamentária destinada à Reserva de Contingência, para atender ao 
Anexo de Riscos Fiscais a qual será de, no mínimo de 0,40% (quatro 
décimos por cento) e no máximo de 2% (dois por cento) da receita 
corrente estimada para 2014.
CAPÍTULO III
DAS  DISPOSIÇÕES  RELATIVAS  ÀS  DESPESAS  DO 
MUNICÍPIO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art.  21  Os  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  as  autarquias  e 
fundações  terão  como  limites  na  elaboração  de  suas  propostas 
orçamentárias,  para  pessoal  e  encargos  sociais,  observada  Lei 
Complementar 101 de 04 de maio de 2000, a despesa com a folha de 
pagamento calculada de acordo com a situação vigente em agosto de 
2013,  projetada  para  o  exercício,  considerando  os  eventuais 
acréscimos  legais,  inclusive revisão geral,  a serem concedidos aos 
servidores  públicos  municipais,  alterações  de  planos  de  carreira  e 
admissões para preenchimento de cargos.
Art.  22 Para efeito  do disposto no artigo 151 da Lei  Orgânica do 
Município, fica estabelecido que:
I  -  as  despesas  com remunerações,  subsídios,  proventos,  pensões, 
encargos sociais e outras derivadas de pessoal dos servidores ativos e 
inativos  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo,  das  autarquias  e 
fundações  públicas  municipais  serão  corrigidos  pela  variação  da 
inflação incrementando-se tal índice, de forma a atender a política de 
ganho  real,  a  ser  estabelecida  entre  o  Executivo  e  as  entidades 
representativas  do  funcionalismo  e  não  poderão  exceder  o  limite 
previsto nos artigos 20, III, letras “a” e “b” da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000;
II – os cargos vagos de provimento efetivo e os empregos públicos 
serão preenchidos mediante concurso público, sendo observados os 
requisitos  constitucionais  e  a  existência  prévia  de  dotação 
orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
III  –  fica  assegurado  ao  Regime  Próprio  de  Previdência  Social 
Municipal  a  revisão  dos  percentuais  de  contribuição  patronal  e 
funcional sustentados no equilíbrio atuarial e financeiro.
Art.  23  Ficam  autorizadas,  para  os  Poderes  do  Município,  suas 
Autarquias,  Fundações  e  Órgãos,  as  concessões  de  quaisquer 



vantagens,  modificação  de  estruturas  funcionais,  progressões 
funcionais, aumentos de remuneração, revisão geral anual, criação de 
cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem 
como  admissões  ou  contratações  de  pessoal  a  qualquer  título, 
observado o disposto na Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 24 Sem prejuízo de outras ações buscar-se-á a efetiva instituição 
da  compensação  financeira  entre  os  Regimes  de  Previdência  do 
Município,  dos Estados, da União e Geral,  bem como aumento da 
receita corrente líquida por meio de incremento das atividades fiscais.
CAPÍTULO IV
DAS  DISPOSIÇÕES  RELATIVAS  À  DÍVIDA  PÚBLICA 
MUNICIPAL
Art.25 Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o 
limite legal estabelecido deverá ser reconduzida ao limite nos termos 
da legislação vigente. 
Parágrafo único.  Enquanto perdurar o excesso,  o Município obterá 
resultado  primário  necessário  à  recondução  da  dívida  ao  limite, 
promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma 
do art. 13, inciso V, da presente lei.
Art. 26 A previsão das despesas com juros, encargos e amortizações 
da dívida deverão considerar as operações de crédito contratadas e a 
contratar,  bem  como  as  autorizações  concedidas  até  a  data  do 
encaminhamento  do  projeto  de  Lei  Orçamentária  ao  Poder 
Legislativo.
Parágrafo  único.  Fica estabelecido o limite referencial  de dois por 
cento da Receita Corrente Líquida para as despesas com juros.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA
Art. 27 Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das 
alterações na legislação tributária, especificamente sobre:
I  –  atualização,  alteração  e  consolidação  da  legislação  vigente  de 
cada tributo de competência do Município de forma a acompanhar o 
desempenho fiscal;
II  –  adequação  da  legislação  tributária  municipal  às  eventuais 
alterações do sistema tributário nacional;
III  –  revisão  dos  índices  e  critérios  já  existentes  que  sejam 
indexadores de tributos, tarifas e multas, além da criação de novos 
índices;
IV – as ampliações de incentivos ou benefícios de natureza tributária 
atenderão  às  exigências  contidas  no art.  14  da  Lei  Complementar 
101/2000;
V – adequação do lançamento e arrecadação das taxas de serviços 
públicos ao custo dos respectivos serviços.
Art. 28 As alterações na legislação tributária vigente serão propostas 
antes do encerramento do exercício para serem apreciadas antes da 
aprovação da proposta orçamentária.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 29 Na previsão da receita serão consideradas as alterações nas 
alíquotas de contribuições para atendimento da assistência e saúde do 
servidor e para o regime próprio de previdência social.
Art.  30  O  Poder  Executivo  colocará  a  disposição  do  Poder 
Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final da elaboração 
da  proposta  orçamentária,  os  estudos  e  as  estimativas  da  receita, 
inclusive  da receita  corrente  líquida e  as  respectivas  memórias  de 
cálculo, do exercício em vigor, para que, nos termos do art. 29-A da 
Emenda Constitucional nº 25 e do parágrafo 3º do art.  12,  da Lei 
Complementar 101/2000, possa encaminhar ao Poder Executivo a sua 
proposta orçamentária. 
Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIAS
1401 –  Relota  Carlos  Roberto  Ramos,  da  SEAD para  STSG,  a/c 
09.09.13 e Hamilton Sanini da SMO para SEAD, a/c 02.09.13.
1419 – Aut. Viagem: Carlos E. Lopes da Silva, a Porto Alegre.



1425  a  1428–  Aut.  Viagem:  Flavia  Mucha,  a  Goiania,  Carolina 
Scherer, a Porto Alegre, Kelly Szymanski, a Porto Alegre, Elisangela 
Paim, a Porto Alegre.
1430 – Prorroga Lic. Saúde de div. servidores e professores.
1436  –  Autoriza  Marcia  Pernoncini  Lago  a  frequentar  Curso  de 
Pedagogia, no mês de julho.
1437 – Conc. Ad. de insalubridade 20% a Geni Capellari.
1441 e 1442 – Aut.  Viagem: Sergio Vieira Costa,  a Porto Alegre, 
Jeronimo Eleodoro Vieira, a Lagoa Vermelha.
1444- Aut. Viagem: Suzana A. Dias Piovesano, a Porto Alegre.
1448  a  1450  –  Aut.  Viagem:  Rejane  Guimaraes  Jardim,  a  Porto 
Alegre,  Jader  Saremba,  a  Porto  Alegre,  Jeronimo  Vieira,  a  Porto 
Alegre.
1451 – Conc. Gratif. Mensal a professoras de ano/séries iniciais de 
ensino fundamental.
1453  –  Inc.  aos  vencimentos  de  Lelio  Carvalho  Florindo,  ad.  de 
insalubridade 40% na proporção 06/25.
1454  a  1459  –  Aut.  Viagem:  Ronaldo  Severo  da  Silva,  a  Porto 
Alegre,  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  Sergio  Vieira,  a  Santo 
Angelo, Crisiane Oliveira de Lima, Camila de Freitas Zachi, Gilvan 
Cardoso,  Natir  Barp,  a  Carazinho,  Sidiclei  Santos,  a  Carazinho, 
Estevão Luis coratto, a Lagoa Vermelha.
1460  –  Inc.  aos  venc.  de  Neli  da  Fonseca  Karsten,  ad.  de 
insalubridade 20% na proporção 15/25.
1461  –  Inc.  aos  venc.  de  Neli  da  Fonseca  Karsten,  ad.  de 
insalubridade 40% na proporção 10/25.
1462 – Conc.  Ad. de insalubridade 20% a Flavia  Regina Milbrath 
Borba, a/c 03.06.13.
1463  a  1472  –  Aut.  Viagem:  Estevão  Coratto,  a  Sertão,  Gilson 
Teixeira, a Sertão, Rochele Tondello da Silva, a Santa Maria, Rosane 
de  Fatima  Nery,  a  Santa  Maria,  Claudete  Mistura  Doro,  Marcos 
Antonio Vedoy, a Porto Alegre, Margarete Aparecida T, a Santa Cruz 
do  Sul,  Roselei  Woll,  Cirlei  Fatima  Gerlach,  a  Brasilia,  Jader 
Saremba,  a  Porto  Alegre,  Gilson  Teixeira,  José  Borges,  a  Porto 
Alegre, Emerson Neckel, a Nova Alvorada.
1473 – Conc. LP em dinheiro a div. professoras.
1474 a 1482 – Aut. Viagem: Jeronimo Vieira, a Sertão, Sergio Vieira, 
a  Tapejara,  Paula  Loss,  a  Porto  Alegre,  Fernando  Daré,  Valdecir 
Turello, a Santo Angelo, Mauriceia Morgado, a Brasilia, Jose Vilmar 
Borges,  Jader Saremba,  a Montenegro,  Mauriceia Morgado,  Flavia 
Mucha,  a  Porto  Alegre,  Alaer  Miranda,  a  Porto  Alegre,  Carlos 
Eduardo L. Da Silva, a Ibirubá e Porto Alegre.
1488 e 1489 – Aut. Viagem; Clauete Mistura Doro, a Porto Alegre, 
Alexandra Mazzoca, José Aurélio Boeira, Michele Machado, Marcos 
Antonio  Vedoy,  Andreia  Ferreira,  Denison  Barcellos,  Joelma  de 
Almeida,  Katia  Pegoraro,  Sandra  Marinho,  Carla  Thomasetto, 
Aparecida de Quadros, a Tapejara.
1492 a 1499– Aut. Viagem: Adolfo de Freitas, Julio Cesar Severo 
Silva,  a  Porto  Alegre,  Gilson  Teixeira,  a  Porto  Alegre,  Jeronimo 
Veira,  a  Lajeado,  José Borges,  a  Porto Alegre,  Gilson Teixeira,  a 
Lageado,  Jeronimo Vieira,  a Porto Alegre,  Jader Saremba,  a Porto 
Alegre, Sergio Vieira da Costa, a Santo Angelo.
1501  –  Aut.  Viagem:  Daniela  Cidade,  Tatiane  Pereira  Fontana, 
Juliano Loss Rodrigues, a Tio Hugo.
1503 – Relota Joacir Antonio Turello, da SEHAB para a STSG, a/c 
05.09.13.
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