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                                                               Pinheiro Machado, 14 de Setembro de 2017. 
 

 
Oficio Nº92/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº155/2017, protocolado sob nº01055, em 09/08/2017. 
 

 
 Senhor Presidente: 
 

 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 

relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador  Fabrício Alves da Costa: 

Proposição nº084/2017 

Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº085/2017 

Informamos que atualmente existem 24(vinte e quatro) CC´s na 

Prefeitura Municipal. As informações referentes aos vencimentos dos Cargos em 

Comissão do município de Pinheiro Machado estão disponíveis no site deste 

município desde o ano de 2013, quando foi implementado o novo portal, atualizadas 

mensalmente. O DECRETO N° 552, DE 03 DE MAIO DE 2017, Publicou a Tabela    

de Vencimentos do Quadro dos Servidores Efetivos, dos Cargos em Comissão, 

Funções Gratificadas e Gratificações por Função.  

Para consultar essas informações, deve ser acessado o link Portal da 

Transparência > Recursos Humanos. Nesta página (Recursos Humanos), estão 

disponibilizadas as tabelas de enquadramento de CC’s e FG’s, além da tabela geral 

de vencimentos.Para consultar a nomenclatura e ocupação de cada CC/FG, basta 

acessar o seguinte link: Portal da Transparência > Recursos Humanos > Gestão de 

Pessoas. Dentro dessa página, na abra Gestão de Pessoas, é possível encontrar 

uma série de relatórios referente ao Quadro de Pessoal do município de Pinheiro 

Machado, contendo, inclusive, informações sobre cada um dos CC’s / FG’s. 

Cabe salientar que tais informações estão disponibilizadas de acordo 

com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do RS, obedecendo seus 
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critérios. Cabe ainda salientar que o portal do município de Pinheiro Machado é 

avaliado anualmente pelo TCE, tendo recebido por dois anos seguidos (2014 e 2015) 

o Prêmio Boas Práticas de Transparência na Internet, sendo que em 2014, foi 

avaliado como o 2º melhor site do estado entre as Prefeituras, ficando apenas atrás 

da capital Porto Alegre. Mesmo não realizando edições do prêmio em 2016 e 2017, o 

TCE continua avaliando os portais municipais e nosso município continua atendendo 

a esmagadora maioria dois itens avaliados. 

  
 
 
Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


