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ATA Nº 002/2023 

Às quatorze horas do dia três de fevereiro de dois mil e vinte e três na 

cidade de Lagoa Vermelha, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – 

Consorcio Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. Ausente o presidente 

em razão de estar em gozo de férias, o prefeito Alcir Grison, na condição de Vice 

presidente deu abertura à assembleia fazendo a leitura do edital 001/2023 que tem 

como pauta os seguintes assuntos: 1 – Retenção do Imposto de Renda de 

prestadores de serviços; 2 – Reajuste Salarial servidores CIRENOR – Criação de 

vale alimentação; 3 – Assuntos Gerais. Para dar condução a assembleia o Prefeito 

Alcir determina a Diretora Executiva do CIRENOR que gerencie os trabalhos do dia. 

No assunto um da pauta, os prefeitos foram informados que houve a publicação do 

decreto nº 007/2022 que   adotou a instrução normativa Federal nº 1.234/2012 para 

fins de retenção de imposto de renda nas contratações e aquisições de bens e na 

prestação de serviços por parte do consórcio. Dito isso, foi solicitado que os 

recursos oriundos das retenções permaneçam no Consórcio, a serem incluídos nas 

receitas orçamentárias e se necessário serem usados para custeio administrativo, o 

que foi aprovado pelos presentes. No assunto dois da pauta foram levantados os 

dados referentes aos percentuais de reajuste salarial aplicado pelos municípios, 

tendo os mesmos apresentado uma média de 6,5%, sendo decidido que este será o 

percentual aplicado para os servidores do consórcio. Apresentada a possibilidade de 

criação de vale alimentação para os servidores do consórcio, no montante entre de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais mensais) e R$ 300,00 (trezentos reais), 

também considerando a média de valores dos vales pagos aos servidores dos 

municípios. Após discussão sobre o tema, o mesmo foi aprovado no montante de R$ 

300,00 (trezentos reais), sendo que será publicado decreto regulamentador. Nos 

assuntos gerais foi abordado o andamento da licitação de pneus e veículos, bem 

como da usina asfáltica. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, 

que vai por mim assinada, secretária “ad hoc” Mariana Gomes Vedana e demais 

presentes. 

 

 

 

 


