DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE BARRA DO OURO - ESTADO DO TOCANTINS
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GOVERNO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR Nº:205 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

Institui a Unidade Fiscal de Barra do Ouro - UFIB,
para efeito de cálculo de atualização monetária e
de conversão de valores pertencentes à Fazenda
Pública Municipal.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de
Barra do Ouro-TO, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituída a Unidade Fiscal de Barra do Ouro
- UFIB, para efeito de cálculo de atualização monetária dos créditos
pertencentes à Fazenda Pública e de unidade de conversão aplicável
aos valores expressos na legislação municipal.
Art. 2º - A UFIB aplicar-se-á às obrigações pecuniárias relativas
a tributos e demais créditos públicos, inscritos, ou não, na Dívida Ativa,
inclusive aos tratados no Código Tributário Municipal tratado na Lei
Complementar nº 87/2006 de 27 de novembro de 2006.

Art. 7º - Os valores constantes da legislação municipal,
bem como os relativos a créditos públicos de qualquer natureza,
compreendidos as guias, os carnês e demais documentos de
arrecadação, cujos valores hajam sido expressos em quantidades de
UFIR, reputam-se automaticamente convertidos e atualizados, a partir
de 1º de janeiro de 2019, segundo os parâmetros estabelecidos na
presente lei.
Art. 8º - Os efeitos desta Lei, serão aplicados no exercício
seguinte ao da sua aprovação, ou seja 01 de janeiro de 2019.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 13 dias do mês de agosto do ano de
2018.
RAIMUNDA VIRGILENE SOUSA DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº: 092/2018/RH
BARRA DO OURO – TO, 17 DE AGOSTO DE 2018.
CONCEDE LICENÇA A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES.

Art. 3º- A UFIB terá sua expressão monetária fixada
anualmente, segundo a variação acumulada do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC ou INPC-E, apurado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, medida durante
os últimos doze meses.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município.

§ 1º Interrompida a apuração ou divulgação do INPC-FIBGE,
a expressão monetária da UFIB, o novo valor da UFIB será aprovado
mediante nova a lei.

CONSIDERANDO as disposições constantes no Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Barra do Ouro,
a Lei nº: 084/2006.

Art. 4º - A expressão monetária da UFIB é de R$ 3,33 (três
reais e trinta e três centavos).

CONSIDERANDO o Princípio da Autotutela da Administração
Pública e o requerimento do servidor junto ao Setor de Recursos
Humanos, requerendo direitos e vantagens, onde solicita licença para
tratar de interesses particulares, tendo este pleno direito amparado pelo
inciso VII do art. 116 da Lei 084/2006.

Art. 5º - Para efeito do que trata o parágrafo único do art.
4º desta lei, caso haja a comprovação de evasão de renda e ou
renúncia fiscal, ou ainda aumento de tributos, no que tange à Lei de
Responsabilidade Fiscal, fica o Executivo obrigado a enviar à Câmara
Municipal, projeto de lei com as devidas correções, para apreciação do
Legislativo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a comprovação
do previsto neste artigo.
Art. 6º - Para efeito de recolhimento em moeda corrente, o
valor do crédito público será o resultado da multiplicação da quantidade
de UFIB pelo seu valor oficial, em moeda corrente, vigente na data do
efetivo recolhimento, considerando-se na operação somente duas casas
decimais (reais e centavos de reais).

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento
para afastamento, sem a percepção dos vencimentos, do servidor efetivo
que precisa licenciar-se para tratar de assuntos particulares.
RESOLVE:
Art. 1. CONCEDER licença para tratar de assuntos particulares,
conforme disposto no inciso VII do art. 116 da Lei Municipal nº 084/2006
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Barra do
Ouro) ao servidor GEDERNAN MACEDO BRITO, agente comunitário
de saúde, lotado na secretaria municipal de saúde de Barra do Ouro,
CPF: 971.971.303-87, inscrito na matrícula nº: 209, a iniciar-se em
01/08/2018 com término em 31/07/2020 sem direito a percepção de
seus vencimentos ou salários.
Parágrafo Único: Fica o servidor, desde já, intimado a retornar
ao exercício de suas funções, no primeiro dia útil após o vencimento
da licença concedida, conforme limitação do parágrafo 1º do art. 116
da Lei nº: 084/2006
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2018.
REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

RAIMUNDA VIRGILENE DE SOUSA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 17 dias do mês de agosto de 2018.
RAIMUNDA VIRGILENE SOUSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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