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   DECRETO N.º 215/14 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014   
       

DÁ NOVA REDAÇÃO à alínea “g” do inciso 
III e ao inciso XI do art. 5º do Decreto n.º 
206/14 que dispõe sobre medidas temporárias 
de contenção de despesas na administração 
pública, e dá outras providências .............. 

 
 

 
Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer, Prefeita do Município de Não-Me-Toque, 

no uso de suas atribuições legais;  
 

D EC R E T A : 
 
 Art. 1º.  É dada nova redação à alínea “g” do inciso III e ao inciso XI do art. 5º do 
Decreto n.º 206/14 que dispõe sobre medidas temporárias de contenção de despesas na 
administração pública, e dá outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 5º.  ... 
I – ... 
II– ... 
III - Ficam suspensos em caráter temporário: 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ...  
g) concessão de auxílios e subvenções sociais, com recursos livres, com exceção dos 

auxílios a serem repassados à ACREU – Associação Cultural e Recreativa de Estudantes Universitários, 
Lar do Idoso São Vicente de Paulo e CONSEPRO – Conselho Pró-Segurança Pública; 

h) ... 
     IV – ... 

V – ... 
VI – ... 
VII – ... 
VIII – ... 
IX - ... 
X - ... 
XI– os eventos programados deverão ser realizados com redução drástica de custos, de 

no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos custos estimados; 
XII - ... 
XIII – ... 
XIV - ... 
XV –... 
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XVI – ... 
XVII – ... 
XVIII – ...” 
 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor a partir na data de sua publicação. 

 
                   GABINETE DO PREFEITO DE NÃO-ME-TOQUE – RS, EM 29 DE SETEMBRO DE 

2014. 
      
  
       Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer 

                 Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
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