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A promessa de reduzir os 
gastos em diárias feita em 
janeiro do ano passado foi 
cumprida pelo Executivo de 
Vera Cruz. Um levantamen-
to realizado no Portal da 
Transparência mostra que o 
valor utilizado em 2018 re-
duziu em mais de R$ 70 mil 
se comparado ao primeiro 
ano do mandato de Guido 
Hoff. No ciclo que encerrou 
em 31 de dezembro, prefeito, 
vice, secretários e servidores 
receberam R$ 172.488, contra 
R$ 242.641 em 2017 - uma 
diminuição de quase 30%. 
O enxugamento de gastos 
é bandeira defendida pelo 
atual gestor do município.

Na Prefeitura, diferente 
da Câmara de Vereadores, as 
diárias não são utilizadas, em 
sua maioria, para pagamento 
de cursos de capacitação. 
Conforme a Secretaria de 
Finanças, do total pago em 
2018, 67,78% foram para 
profissionais ligados à pasta 
da saúde, responsável pelo 
transporte diário de pacien-
tes a inúmeros municípios. A 
maior fatia da despesa, histo-
ricamente, é da Secretaria de 
Saúde, sobretudo pelo deslo-
camento dos motoristas.

Dos políticos, o Prefeito foi 
o que mais recebeu diárias. 
Ao todo, foram R$ 10.550, 
utilizados, entre outras coi-
sas, para visita a ministérios, 
Senado Federal e Câmara dos 
Deputados, em Brasília. A 

As diárias no alto escalão
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Fonte: Secretaria de Finanças

GUIDO HOFF
Prefeito

DIÁRIAS: R$ 10.550

ALCINDO ISER
Vice-prefeito

DIÁRIAS: R$ 135

LISEANA PALMA FLORES
Secretária de Saúde

DIÁRIAS: R$ 1.440

LUCAS DALFRANCIS (titular até junho)

Secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer

DIÁRIAS: R$ 766

MARCELO H. DE CARVALHO (titular a partir de junho)

Secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer

DIÁRIAS: R$ 360

* O secretário de Obras, Saneamento e Trânsito e de Agricultura e Meio Ambiente, Gilson Becker, não usou diária em 2018.

CLÁUDIO STOECKEL
Secretário de Educação

DIÁRIAS: R$ 676

LEANDRO WAGNER
Secretário de Administração e Des. Econômico

DIÁRIAS: R$ 90

MARCOS DOS SANTOS
Secretário de Finanças

DIÁRIAS: R$ 631

secretária de Saúde, Liseana 
Palma Flores, recebeu no 
ano passado um montante 
de R$ 1.440, liderando o 
ranking dos secretários. Dos 
titulares de pasta, chama a 
atenção o não recebimento 
de nenhuma diária de Gilson 
Becker, que comanda duas 
secretarias: Obras e Desen-
volvimento Rural (veja quanto 
cada secretário recebeu acima).

DOS SERVIDORES 
E DOS POLÍTICOS
O Município de Vera Cruz 

pagou R$ 172.488 em diá-
rias no ano passado. Deste 
total, R$ 157.840 foram aos 

servidores e R$ 14.648 aos 
políticos. A pasta que mais 
utilizou o recurso foi a de 
Saúde. Em segundo lugar 
aparece o Gabinete do Prefei-
to e em terceiro a Secretaria 
de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente. Das pastas, 
Desenvolvimento Econômi-
co não utilizou diárias. Dos 
meses, o de janeiro foi o que 
mais diárias pagou, com R$ 
21.735. Na segunda posição 
está maio, com R$ 21.053; 
na terceira, julho, com R$ 
18.772. O mês de dezembro 
foi o que menos pagou: R$ 
3.556.

ÓRGÃO
Gabinete Prefeito
Sec. de Desenvolvimento Econômico
Sec. de Administração
Sec. de Finanças
Sec. de Obras, Saneamento e Trânsito
Sec. de Educação
Sec. de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Sec. de Saúde
Sec. de Desenvolvimento Social
Sec. de Esporte e Lazer
Sec. de Cultura
Procuradoria Jurídica
Gabinete do vice-prefeito

TOTAL

TARIFA
Residencial “A” - Social
Residencial B
Pública
Comercial 1
Comercial 2
Industrial

% 
12,54 
 -   
 2,62 
 1,21 
 0,05 
 1,52 
 10,06 
 67,78 
 3,09 
 0,05 
 0,81 
 0,13 
 0,13 

 100%

CONSUMO 
10m3

15m3

15m3

20m3

15m3

30m3

VALOR
R$ 22
R$ 44
R$ 44
R$ 78
R$ 44

R$ 125,50

Um decreto assinado na 
quarta-feira, dia 2, corrige as 
taxas e os serviços municipais 
em Vera Cruz. Os valores 
foram alterados com base 
no Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M), da Fun-
dação Getúlio Vargas, que 
ficou em 7,55% entre janeiro a 
dezembro de 2018. A medida 
vale para as tarifas de água 
e esgoto, do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), 
do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI), das taxas 

de fiscalização, de localização 
e de vistoria, além dos serviços 
de máquina e transporte de 
cargas. Os novos valores já 
estão em vigor.

A tarifa de água da cate-
goria residencial B (a ligação 
mais comum) passa de R$ 
40,88 para R$ 44. Pelo Calen-
dário Fiscal do Município, os 
contribuintes autônomos têm 
até 28 de fevereiro para o paga-
mento do ISSQN. Quem fizer a 
quitação até 31 de janeiro tem 
desconto de 20%. O imposto 
também pode ser pago em três 
parcelas. A primeira tem ven-

cimento em 28 de fevereiro, a 
segunda em 29 de março e a 
última em 30 de abril. 

Já o IPTU deve ser pago a 
partir de maio. Os contribuin-
tes que optarem pelo paga-
mento à vista, até 10 de maio, 
terão 6% de desconto, apenas 
sobre o valor do imposto e 
não sobre as taxas inclusas. O 
imposto também pode ser 
pago em oito parcelas, com a 
primeira paga até 10 de maio 
e as demais em 10 de junho, 10 
de julho, 12 de agosto, 10 de 
setembro, 10 de outubro, 11 de 
novembro e 10 de dezembro.

*A tarifa de esgoto é igual a 30% sobre o valor do consumo de água.

Entre os serviços prestados com equipamentos municipais 
estão (valor por hora): retroescavadeira, R$ 151,95; pá-car-
regadeira, motoniveladora, trator de esteira e escavadeira 
hidráulica de esteira, R$ 284,15. Transporte de cascalho e de 
terra vermelha tem custo de R$ 75,35 a carga.


